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Abstract

My doctoral thesis is a narrative study in which I examine the art experiences told in six teachers’
interviews and their meanings from childhood to the threshold of middle age. I have collected my
research data in two stages in 2002 and 2014.

The theoretical starting points of the study are in the hermeneutic, phenomenological,
pragmatist and narrative research traditions. The data analysis is narrative. Because of their basic
nature, the stories of art experiences differ from the descriptions of experiences in our everyday
environment. They are characterized by complexity and difficulty of conceptualization, which is
manifested both in the interviewees’ narration and in the conceptual examination in this study.

My study introduces a new viewpoint on the examination of identity and meaning-making
related to arts. In the results section of the study, I examine and interpret stories related to visual
arts as abridged narratives, constituents of a biography and special events in life. In the
interpretation of individual art experiences, I explore the meanings told in art as personal factors
related to human existence and situations in the life-world.

The results of my study show how art is manifested in the stories as a subjective, intentional
and diverse opportunity for being in the world, reflection on meanings and forming a relationship
with the world. The meanings associated with the interviewees’ experiences make visible the
importance of art from the viewpoints of identity, vocational identity, reflection of experiences,
and the examination and establishment of man’s relationship with the world.

My study also takes a stand on the significance and status of art education in our education
system. I present my study as a contribution to the debate on art education, its status and
significance for growth as a human being.

Keywords: aesthetic experience, art experience, biography, existentialism, identity,
narrative, phenomenological aesthetics, visual arts, vocational identity
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Tiivistelmä

Väitöskirjani on narratiivinen tutkimus, jossa tarkastelen kuuden opettajan haastatteluissa kerto-
mia taidekokemuksia ja niiden merkityksiä lapsuudesta keski-iän kynnykselle. Tutkimusaineis-
toni olen kerännyt kahdessa vaiheessa: vuosina 2002 ja 2014.

Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ovat hermeneuttisessa, fenomenologisessa, pragmatisti-
sessa ja narratiivisessa tutkimusperinteessä. Aineiston analyysi on narratiivinen. Taidekokemuk-
sien kertomukset poikkeavat arkisen kokemusympäristöstämme kuvauksista perusluonteensa
vuoksi. Niille on ominaista käsitteellistämisen vaikeus ja kompleksisuus, joka ilmenee sekä
haastateltavien kerronnassa että tutkimuksen käsitteellisessä tarkastelussa.

Tutkimukseni tuo taiteeseen liittyvän identiteetin ja merkityksenannon tarkasteluun uuden
näkökulman. Tutkimuksen tulososassa tarkastelen ja tulkitsen kuvataiteeseen liittyviä kertomuk-
sia lyhennettyinä narratiiveina, elämänkerran muodostajina ja erityisinä elämäntapahtumina.
Yksittäisten taidekokemuksien tulkinnassa tuon tarkasteluun taiteessa kerrottuja merkityksiä
ihmisenä olemiseen ja elämismaailman situaatioihin liittyviä henkilökohtaisina tekijöinä.

Tutkimukseni tulokset osoittavat, kuinka taide ilmenee kertomuksissa subjektiivisena, inten-
tionaalisena, monimuotoisena maailmassa olemisen, merkityksien reflektoinnin ja maailmasuh-
teen muodostamisen mahdollisuutena. Haastateltavien kokemuksiin liittyvät merkitykset teke-
vät näkyväksi taiteen tärkeyden sekä identiteetin, ammatillisen identiteetin, kokemuksien reflek-
tion ja ihmisen maailmasuhteen tarkastelun ja muodostamisen näkökulmista.

Tutkimukseni ottaa kantaa myös taidekasvatuksen merkityksellisyyteen ja asemaan koulutus-
järjestelmässämme. Esitän tutkimukseni puheenvuoroksi keskusteluun taidekasvatuksesta, sen
asemasta ja merkityksestä ihmisenä kasvamisessa.

Asiasanat: ammatillinen identiteetti, eksistentialismi, elämäkerta, esteettinen kokemus,
fenomenologinen estetiikka, identiteetti, kuvataide, narratiivisuus, taidekokemus
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Kiitokset  

Tutkimukseni on ollut pitkäaikainen mutta mieluisa projekti, se on ollut ajan ja ta-

sapainon etsimistä työn, perheen ja vapaa-ajan keskeltä. Toisaalta se on ollut myös 

omien intentioiden ja ajattelun halun toteuttamista; tehty työ on ollut aikaa vievää 

mutta palkitsevaa. Toisinaan se on ollut myös tuskastuttavaa kamppailua resurssien 

kohdentamisen ja omien työn tekemiseen liittyvien periaatteiden keskellä.  

Tutkimukseni toteutumisesta haluan kiittää lukuisia ihmisiä. Ensisijainen kii-

tokseni kohdentuu professori Raimo Kaasilalle, joka on toiminut työni ensisijaisena 

ohjaajana. Häneen käynnistämän ja johtaman kirjoittajaryhmän piirissä on ollut 

mahdollista pohtia ja esitellä omia sekä teoreettisia että metodologisia ratkaisuja. 

Raimon toiminta tutkimukseni ensisijaisena ohjaajana on ollut sekä läsnä olevaa, 

ymmärtävää että tarkkanäköistä. Tehdyt ehdotukset tutkimuksen eteenpäin vie-

miseksi ovat olleet arvokkaita, tärkeitä ja oivaltavia. Tarkan lukemisen ja nopean 

kommentoinnin myötä olen voinut viedä tutkimustani eteenpäin opetustyön kes-

kelläkin. Ilman hänen tukeaan tutkimus ei olisi valmistunut.  

Toisena tutkimukseni käynnistämiseen ja tekemiseen merkittävästi vaikutta-

neena henkilönä on ollut musiikkikasvatuksen professorina toiminut dosentti Leena 

Hyvönen. Jo lisensiaatintyöni tekemisen aikana hänen teoreettinen näkemyksensä 

ja fenomenologiseen teoriaan perehtyneisyys sekä innostuneisuus teoreettisesta 

pohdinnasta antoivat omalle ajattelulleni sekä näkökulmia että tukea. Matkan ai-

kana saamani kannustava ja innostava kanssakulkeminen on ollut tutkimusmatkal-

leni merkittävää: olen kokenut olevani jonkun viitoittamalla matkalla, jonka reitin 

olen saanut itse valita. Huomion kiinnittäminen erityisesti Heideggerin ajattelun 

seuraajien Merleau Pontyn ja muiden ihmisen kehollisuudesta kiinnostuneiden tut-

kijoiden maailmaan on ollut arvokasta näkökulmien avaamista ja laajentamista 

oman ajatteluni ja tarkasteluni rajapinnoille. Näiden kokemusta avaavien tarkaste-

lun horisonttien myötä olen ollut avoin tarkastelemaan kohdettani eri teoreettisten 

näkökulmien kautta. Leena Hyvösen vaikutuksesta on tutkimusryhmäkseni muo-

dostunut taiteen ja musiikin tutkimuksen yhteisö, jonka perinnettä on jatkanut ja 

ylläpitänyt toinen ohjaajani musiikkikasvatuksen professori Juha Ojala sekä hänen 

ympärilleen muodostunut tutkimuskollegio. Oma virallinen tutkijan statukseni on 

ollut tämän tutkimusryhmän jäsenenä, ja sen piirissä olen voinut jäsentää omaa 

paikkaani yksikön tutkimuksen äärellä.  

Työyhteisö on kokonaisuudessaan osallistunut tutkimuksen tekemiseen kan-

nustavasti. Erityisesti haluan kiittää musiikin didaktiikan lehtori KL Marja Ervastia, 

jonka kanssa yhteisen tutkimusmatkan tekeminen on ollut palkitsevaa, molemmin 
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puolin kannustavaa ja inspiroivaa sekä ajattelun että henkisen tukemisen ja kasvun 

kannalta. Myös lähin työyhteisö ansaitsee oman suuren kiitoksensa. He ovat osal-

listuneet kannustavasti tutkimuksen tekemiseen ja antaneet tukensa mm. mahdol-

listamalla työsuunnitelmien muokkaamisen tutkimuksen edellyttämän ajan löytä-

miseksi. Samalla he ovat myötäeläneet kirjoittamisen prosessia ja rohkaisseet jat-

kamaan tehtyä työtä. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa myös kaikille niille, jotka 

ovat laitoksen hallinnossa olleet myötävaikuttamassa kahden vuoden ajalle sijoit-

tuneen opetuksen huojennuksen mahdollistamiseen. Kiitän silloista dekaania pro-

fessori (emerita) Riitta-Liisa Korkeamäkeä ja hallintopäällikkö Kimmo Spetsiä. Il-

man heidän päätöstään opetusvelvollisuuden huojennuksista lukuvuosina 2014–

2015 ja 2015–2016 tutkimus ei olisi käynnistynyt. 

Erityisen suuren kiitoksen ansaitsee luonnollisesti myös oma perheeni. Sekä 

puolison että lasten tuki on ollut vankkumaton. Kirjoittamisen ääressä vietetty aika 

on ollut osin pois perheen yhdessä olemisesta ja ilman perheen tukea työn tekemi-

nen ei olisi ollut mahdollista. Perhe on myös se, jonka kanssa olen kohdannut sekä 

ilon että väsymyksen hetket. He ovat olleet niitä henkilöitä, joiden kanssa olen ja-

kanut myös tärkeitä henkilökohtaisia taidekokemuksia sekä taiteen ihmeellisen 

maailman.  

Lisäksi haluan kiittää myös omia vanhempiani ja sisaruksiani. He ovat kannus-

taneet työni tekemiseen ja rohkaisseet pyrkimään elämässä kohti niitä päämääriä, 

jotka olen kokenut arvokkaiksi. Läheisiltä saatua tukea ja sen merkitystä ei voi ko-

rostaa riittävästi: lukuisia kertoja olen saanut huomata, että emme ole yksin maail-

massamme. Arvot, niiden piiriin kietoutuva inhimillinen toiminta, käsitys maail-

masta ja tapamme toimia maailmassa sekä asioiden että ihmisten kanssa ovat toi-

minnan ja sen merkityksien jakamisen kautta opittuja asioita.  

Viimeisenä, mutta ei vähiten, haluan kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat 

osallistuneet tämän tutkimuksen loppuun saattamiseen. Ohjaajien, professori 

Raimo Kaasilan ja professori Juha Ojalan, rooli on ollut merkittävä. Myös henkilöt, 

jotka ovat osallistuneet työni lopputarkastukseen, tutkijatohtori KT Minna Uitto ja 

lehtori Tiina Rautalin Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa sekä työn 

varsinaiset tiedekunnan ulkopuoliset esitarkastajat professori Eero Ropo ja dosentti 

Sinikka Rusanen, ansaitsevat kiitoksensa, puhumattakaan työn vastaväittäjästä 

Mirja Hiltusesta. Osoitan suuret kiitokset kaikille heille. 

Oulussa 3.9.2019  Tapio Tenhu  
  



9 

Sisällys  

Abstract 

Tiivistelmä 

Kiitokset 7 

Sisällys 9 

1  Johdanto 11 

1.1  Tutkimuksen näkökulma ......................................................................... 15 

1.2  Tutkimustehtävät ..................................................................................... 19 

2  Teoreettisia lähtökohtia 21 

2.1  Hermeneutiikka ....................................................................................... 23 

2.2  Fenomenologia ........................................................................................ 26 

2.3  Eksistentialismi ....................................................................................... 30 

2.4  Fenomenologinen estetiikka.................................................................... 35 

2.5  Pragmatismi ja esteettinen kokemus ....................................................... 38 

2.6  Taideteoksen mielellisyys ....................................................................... 44 

3  Taide ja ihmisenä kasvu 51 

3.1  Taide ........................................................................................................ 53 

3.2  Taidemaailma .......................................................................................... 55 

3.3  Taidekasvatus .......................................................................................... 59 

3.4  Taide ja identiteetti .................................................................................. 63 

4  Tutkimuksen metodi 67 

4.1  Narratiivinen tutkimus ............................................................................ 69 

4.1.1  Kertomus ...................................................................................... 74 

4.1.2  Kertomuksen epistemologisia lähtökohtia .................................... 76 

4.2  Tutkimukseen osallistujat ........................................................................ 79 

4.3  Narratiivinen haastattelu ......................................................................... 80 

4.3.1  Tutkimuksen ensimmäinen aineisto ............................................. 85 

4.3.2  Tutkimuksen toinen aineisto ......................................................... 87 

5  Aineiston käsittely 91 

5.1  Analyysin lähtökohtia ............................................................................. 91 

5.2  Aineiston analyysin vaiheet .................................................................... 97 

5.3  Aineiston teemoittelu ............................................................................ 100 

5.4  Kertomusten kokonaishahmon analyysi................................................ 103 

5.5  Kertomusten yksityiskohtien analyysi .................................................. 109 

6  Taide elämänpolkuna 117 

6.1  Anun kertomus, taide identiteetin rakentajana ...................................... 117 



10 

6.2  Leenan kertomus, taidetta työn ja tärkeiden ihmisten äärellä ............... 126 

6.3  Minnan kertomus, taide elämäntapahtumien ja tunteiden äärellä ......... 135 

7  Taiteen henkilökohtaisia merkityksiä 145 

7.1  Taide identiteetin muodostamisessa ...................................................... 145 

7.2  Taide työn innoittajana .......................................................................... 159 

7.3  Taidetta elämäntapahtumien äärellä ...................................................... 168 

7.4  Taide henkilökohtaisena merkitys- ja maailmasuhteena ....................... 184 

8  Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelua 203 

9  Tulosten tarkastelua 219 

9.1  Taide elämänkertomuksena ................................................................... 221 

9.2  Taide identiteetin rakentajana ................................................................ 228 

9.3  Taide ja ammatillinen identiteetti .......................................................... 235 

9.4  Taide elämäntapahtumien ja kokemuksien reflektiona ......................... 240 

9.5  Taide maailmasuhteen ilmentäjänä ....................................................... 250 

9.6  Luonnoksia tulevaisuuden varalle ......................................................... 258 

Lähdeluettelo 263 

Liitteet 289 

 

  



11 

1 Johdanto 

Syksy 2014, kävelen Tallinnan Kadriorgin palatsin juhlasalissa. Huomioni he-

rättää kaikuva heleä nauru ja vilkas puheen sorina. Kuulaassa auringonva-

lossa äänet luovat juhlasaliin intensiivisen ja historiallisen tunnelman. Tuntuu 

kuin olisin siirtynyt ajassa lähes kolmesataa vuotta taaksepäin aikaan, jolloin 

salissa juhlittiin ja nautittiin keisarillisen perheen ylellisestä elämästä. Menen 

lähemmäksi, kuuntelen nuorten naisten iloista puheensorinaa ja seuraan hei-

dän poseeraamistaan ja elehtimistään maalausten edessä. Huomion kohteena 

ovat 1700-luvun yläluokan naisten muotokuvat, aikansa muodin mukainen 

hieno vaatetus ja heidän olemuksensa. Kuulen nuorten naisten lennokkaita 

viittauksia tähän päivään, heidän omaan elämäänsä ja olemiseensa. Kuljen 

ohi, maalausten äärellä draama jatkuu. Opiskelijoideni oma kokemus- ja elä-

mismaailma sekä maalauksen maailma kohtasivat. Merkitys muodostuu oma-

kohtaiseksi, katsojien omassa situaatiossa vanhat maalaukset koskettivat ja 

synnyttivät dialogin teoksen ja heidän oman maailmansa välille (Muistiinpano 

Kadriorgista, torstaina 9.10. 2014). 

Oulun yliopiston luokanopettajankoulutuksen kuvataiteen didaktiikan lehtorin 

työssäni pysähdyn usein miettimään opettamieni asioiden merkityksellisyyttä1 ja 

mieltä. Haluaisin tarjota mahdollisimman monille opiskelijoille mahdollisuuden 

merkittävien kokemuksien muodostamiseen, taiteen2  pysyvien ”jälkien” jättämi-

seen ja niiden tiedostamiseen, reflektointiin sekä sitä kautta oman maailmasuhteen 

luomiseen ja pohtimiseen. Ajatustani ohjaavat ne kokemukset ja merkitykset, jotka 

itse olen kokenut elämässä arvokkaiksi ja tärkeiksi. Taideteoksissa3 realisoituvat 

useat oman elämän merkitykselliset asiat, hetket, tapahtumat, situaatiot4 ja niihin 

liittyvä suhteissa maailmaan oleminen. Ne muodostavat maailmassa olemiselleni 

tärkeitä kokemusympäristöjä, konteksteja ja yhteyksiä. Samalla kuvataide mahdol-

listaa reflektion, jossa useat elämän merkittävät tapahtumat saavat muotonsa ja 

merkityksensä5. Taiteessa realisoituu myös ihmisen historiallisuus, suhde koettuun 

                                                        
1 Ihmisten elämismaailmassa oleminen muodostuu merkityksistä ja kaikki ovat kietoutuneet näihin mer-
kityksiin (Varto, 2005, s. 13–14). 
2 Taide tässä yhteydessä on yleiskäsite, joka ei viittaa esimerkiksi kuvataiteeseen tai musiikkiin, vaan 
taiteen yleiseen luokkaan. Käsitteen valinnalla haluan laajentaa tarkastelua myös muiden taidemuotojen 
mahdollisuuksiin vastaavien merkityksien mahdollistajina. 
3 Käsite taideteos viittaa tässä yhteydessä kaikkien taiteen alojen teoksiin.  
4 Dewey (2010) ja mm. Heidegger (1927/2000) käyttävät yksilön eri elämäntilanteesta käsitettä situaatio, 
joka ilmentää yksilön suhdetta elämän eri tekijöihin ja ympäröivään maailmaan. 
5 Useat oman elämäni tärkeät asiat ja tapahtumat ovat saaneet muotonsa teoksina. 
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ja jo olleeseen, mutta samalla ne suuntautuvat tulevaisuuteen (vrt. Dewey, 2010; 

Heidegger, 1927/2000).  

Tämän tutkimuksen innoittavana lähtökohtana onkin ollut kuvataidekokemuk-

sien6 omakohtainen pohdinta, taiteen kokeminen henkilökohtaisesti merkittävänä 

ja elämää rikastuttavana tekijänä. Kokemuksen tutkimuksesta innostuneena opet-

tajana olen kuluneina vuosina miettinyt paljon taiteen merkitystä7 myös muiden ih-

misten henkilökohtaisen maailmasuhteen näkökulmasta. Miten eri tavoin ihmiset 

kokevat tai ovat kokeneet taideteoksia ja minkälaisia merkityksiä he antavat koe-

tulle? Tätä kokonaisuutta olen alkanut kutsua ”taiteen mieleksi”, käsitteeksi, joka 

ilmenee myös tämän kirjan otsikossa ja jota olen halunnut myös tutkia8. 

Varto (2008) toteaa, kuinka taiteeseen kietoutuvat asiat ovat olennainen osa 

ihmisten elämää ja taide on innoittanut kautta aikojen ihmisiä miettimään ihmisenä 

olemista ja sen eri ulottuvuuksia oman ilmaisun kautta. Taide merkitsee ihmisen 

pitkää historiaa kehollisen ja aistisen taitamisen jatkumossa. Se on jotakin, ”joka 

imee itseään kohden, kuin jälki, jota voi seurata”. Taide antaa mahdollisuuden 

tuoda ilmi arvoituksen ”esitetyn tai ilmaistun ja sen merkityksenannon välillä”. Se 

on mahdollisuutta ” nähdä, kokea ja ajatella toisin”. Omalla tavalla ajatteleminen 

edellyttää ehkä myös ajattelun valtavirrasta sivussa kulkemista (Varto, 2008, s. 14–

15). 

Varton (2011) mukaan historiassa artefaktit9, taide tai taideteoksiksi10 määri-

tellyt ilmiöt ovat olleet merkittävä osa kulttuuria, ja voidaan jopa väittää, että olo-

suhteista riippumatta esteettisiksi11 luonnehdittavat, taiteeseen ja taitoon liittyvät 

kokemukset ovat muodostuneet yhdeksi olennaiseksi osaksi ihmisenä olemista. Es-

teettisyys on saanut erilaisia arjen elämään liittyviä muotoja ihmisten laulaessa ja 

                                                        
6 Käsitteenä kuvataide on ongelmallinen. Sen merkitys myös oppiaineena johdattaa lukijan ajatuksen 
helposti koulumaailmaan, joten myöhemmässä tekstissä käytän kuvataiteen sijaan käsitettä taide, mikäli 
en nimenomaan viittaa kuvataiteeseen oppiaineena.  
7 Fenomenologiassa merkityksellä ei tarkoiteta pelkästään kokemuksille annettua käsitteellistä kuvausta, 
vaan kaikkea fenomenologiseen elämismaailmaan liittyvää merkitsevyyttä, joka kuvauksista ilmenee 
(vrt. Laine, 1993, s. 95). 
8 Saarnivaaran (1998, s. 185) mukaan tutkimuksien perimmäisenä intressinä, kohteesta riippumatta, on 
maailman ymmärtäminen eli maailman ja ihmisen olemiseen sekä tietoon ja sen olemukseen ja alkupe-
rään liittyviin kysymyksiin vastaaminen. Näin tapahtuu epäilemättä myös oman tutkimukseni kohdalla.  
9 Artefakti tarkoittaa ihmisen tekemää asiaa, esinettä tai teosta (Siipi, 2014). 
10 Jatkossa käytän taideteoksesta yleisesti käytettyä lyhyempää muotoa teos. Teoksen aineellisuutta ko-
rostaessani käytän myös pitempää muotoa taideteos. 
11 Esteettisen kokemuksen tarkastelun perinteessä on käytetty myös käsitettä esteettinen elämys, joka 
viittaa, ainakin jossakin määrin, nimenomaan emotionaaliseen kokemukseen (Kinnunen, 1969, s. 41). 
Tässä tutkimuksessa esteettinen kokemus tarkoittaa taideteoksesta saatavaa kokonaisvaltaista ja moni-
selitteistä ja -ulotteista kokemusta, jonka yksi ulottuvuus on tunne. 
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näytellessä rituaaleissa, koristellessa omaa elinympäristöään ja kuvittaessa omia 

uskomuksiaan ja pelkojaan. Läpi historian ihmiset ovat antaneet muodon itselle 

tärkeille asioille, ajatuksilleen ja tunteilleen12 . Kulttuureihin liittyvä toiminta il-

mentää, kuinka ihmisillä on aina ollut tarve kokea kauneutta ja tehdä omasta 

elinympäristöstään esteettisesti mielekäs olosuhteiden mukaan (Varto, 2011, s. 17–

32).  

Tutkimukseni itseäni innostavan lähtökohdan muodostaa haastateltavieni elä-

mänkulku. Heidän elämäntilanteensa ja ammatin valintaansa liittyvät kysymykset, 

kuten mahdollinen opintojen jatkaminen aineenopettajiksi, muistuttivat suuresti 

omaa elämääni pari vuosikymmentä aikaisemmin13. Tässä elämän situaatiossa teh-

dyt ratkaisut ovat merkittäviä, ne vaikuttavat jopa identiteetin ja ammatillisen iden-

titeetin muodostamiseen. Mielenkiintoni taiteen merkityksistä ihmiselle johti 

vuonna 2007 lisensiaatin tutkimuksen tekemiseen14. Työn nimi oli Taiteen mieli 

tulevien opettajien elämäkerroissa (Tenhu, 2007), ja siinä keskityin tarkastelemaan 

taidekokemuksia nimenomaan fenomenologisen estetiikan viitekehyksessä. Sitä 

varten haastattelin kuusi luokanopettajaopintojen loppuvaiheessa olevaa kuvatai-

teen sivuaineopiskelijaa. Tätä käsillä olevaa väitöskirjatutkimustani varten haastat-

telin heidät uudelleen kahdentoista vuoden jälkeen. Samalla laajensin teoreettista 

tarkastelua hermeneuttiseen perinteeseen läheisesti liittyviin ja sen näkökulmia täy-

dentäviin teorioihin. Erityisesti Deweyn ajatteluun perustuva perinne ja pragmatis-

tiseen filosofiaan orientoituneet tutkijat, kuten Määttänen (2009, 2012), Väkevä 

                                                        
12 Myöhemmin näiden kokemuksien pohdinnasta muotoutui myös oma tutkimusalansa, estetiikka, jonka 
tutkimuksen alueiksi ovat muodostuneet erityisesti taiteen piiriin kietoutuvat ilmiöt. Estetiikan etymo-
logiset juuret ovat kreikassa ”aisthesis”, joka merkitsee aistisuutta ja jolla viitataan ”ihmisen konkreet-
tiseen keholliseen suhteeseen maailmansa kanssa. Estetiikkaan kuuluvat sekä taidon periaatteet, toimin-
nan tulos, keskustelu että ajatteleminen” (Varto, 2001a, s. 13; 2003, s. 13). Kallion (2000a) mukaan 
estetiikka muodostuu itsenäiseksi tieteenalaksi 1700-luvulla, jolloin Baumgarten julkaisi teoksensa 
Aesthetica (1750–1758). Nykyään estetiikka tutkii taidetta ja sen kokemista sekä esteettistä ilmiöpiiriä 
käsiteanalyysin keinoin (Kallio 2000a, s. 135). Varto (2001a, s. 13) korostaa estetiikan käsitteen merki-
tystä kehollisena suhteena maailmaan.  
13 Tästä lähtökohdasta tarkastellen tutkimus liittyi luontevasti myös oman opettajuuteni ja opettamiseni 
tutkimiseen sekä kehittämiseen. Niikko (2001, s. 186–203) tarkastelee opettajan työssään toteuttamaa 
tutkimusta olennaisena osana opetuksen kehittämistä. 
14 Merkittävä tutkimukseen innoittava tekijä oli vuonna 2007 käynnistynyt Taide- ja taitopainotteinen 
luokanopettajankoulutus, mikä toi opetukseeni ja ajatteluuni uusia haasteita. Uuden koulutuksen aloit-
taminen ja suunnitteleminen yhdessä kollegoiden kanssa oli aikaa ja energiaa vievää, mutta samalla toi 
ajattelun piiriin teoreettisia näköaloja ja elämyksellisiä hetkiä kohtaamisissa uuden ryhmän, mielenkiin-
toisten ihmisten ja sen myötä uusien tavoitteiden ja haasteiden kanssa. Omien kollegoiden ja kanssaih-
misten kesken käydyt keskustelut ja kanssakulkeminen ovat olleet omaa kokemusmaailmaani elähdyt-
tävää, tutkimusaika on ollut kaikin puolin merkityksellistä ja tärkeitä kokemuksia tarjoavaa. Taiteen 
teoriaa ja tutkimusta tarkastelevien kurssien kautta mielenkiinto ja näkemys taiteesta ja sen kokemuk-
sesta on muuttunut, syventynyt. 
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(2004, 2009) sekä Westerlund ja Väkevä (2011) ovat laajentaneet kokemuksen tar-

kastelua esteettiseen kokemiseen.  

Tarkastelun laajentamisen näkökulma on ollut itselleni tärkeä ja merkittävä 

muutos, joka on mahdollistanut ilmiöiden kokonaisvaltaisemman tarkastelun sekä 

samalla tuonut tutkimukseni tarkastelun piiriin kasvatuskäytännön, esteettisen ko-

kemuksen laaja-alaisuuden ja siihen liittyvän inhimillisen toiminnan näkökulman. 

Tästä muutoksesta lähtien taidekokemuksien pohdinta on ollut reflektointia omien 

elämänkokemuksieni, taiteen historian, estetiikan, hermeneutiikan, eksistentiaali-

sen ja fenomenologisen filosofian ja pragmatismin välillä. 15  

Tutkimuksen tavoite on tuoda näkyviin taiteen merkitys kuuden opettajan elä-

mänkulun ja siinä ilmenevän maailmasuhteen ja maailmassa olemisen näkökul-

mista. Samalla tarkastelun kohteeksi tulee taiteen merkitys opettajina toimivien 

identiteetin ja ammatillisen identiteetin sekä toiminnan ja sen merkityksen näkö-

kulmista. Taide on mahdollisuus tutkia ja tehdä näkyväksi henkilökohtaista elämis-

maailmaa, maailmaa laajemminkin ja samalla reflektoida, tutkia ja muodostaa hen-

kilökohtaisia merkityksiä.  

Tutkimukseni erityisyys on huomion ja mielenkiinnon kohdistamisessa jo 

useita vuosia työskennelleisiin opettajiin16, jotka kokevat taiteen tekemisen tai tai-

dekasvatuksen tärkeänä. Tutkimukseni tuo taiteeseen liittyvän identiteetin ja mer-

kityksenannon tarkasteluun uuden näkökulman. Haastateltaville taide oli siinä 

määrin merkittävä elämän ulottuvuus, että siihen liittyvien muistojen avulla pystyi 

kertomaan oman elämän tärkeitä tapahtumia henkilökohtaisina elämänkulkuina. 

Kertomuksissa taidekokemukset hahmottuvat henkilön historiaan ja kokemusmaa-

ilmaan kietoutuvina, yksilöllisinä eroja ja merkityksiä sisältävinä jatkumoina (Hy-

värinen, 2006b; Labov, 2002). Tutkimuksen tulososassa tarkastelen ja tulkitsen ku-

vataiteeseen liittyviä kertomuksia lyhennettyinä narratiiveina, elämänkerran muo-

dostajina ja erityisinä elämäntapahtumina. Yksittäisten taidekokemuksien tulkin-

nassa tuon tarkasteluun taiteessa kerrottuja merkityksiä ihmisenä olemiseen ja elä-

mismaailman situaatioihin liittyvinä henkilökohtaisina tekijöinä. Taide ilmenee 

subjektiivisena, intentionaalisena, monimuotoisena maailmassa olemisen, merki-

tyksien reflektoinnin ja maailmasuhteen muodostamisen mahdollisuutena. Samalla 

                                                        
15 Varto (2001a, s. 13) tarkastelee taidetta eri aikojen ja kulttuurien maailmasuhteen kuvaajana. Tässä 
tarkastelussa taiteeseen liittyen estetiikka voidaan määritellä käsitykseksi tiedosta, sen alkuperästä ja 
varmuudesta. Se ilmaisee, kuinka taito ja taitaminen asettuvat ihmisen elämään. Tällöin tarkastellaan 
ihmisen maailmasuhdetta varmuuden, luottamuksen, ilmaisutarpeen, yhteydenoton, itsen kehittämisen 
ja maailman sekä itsen paljastamisen näkökulmista. 
16 Tutkimukseni haastateltavista, alun perin luokanopettajiksi valmistuneista kuudesta henkilöstä, yksi 
on siirtynyt erityisopettajaksi ja yksi kuvataiteen aineenopettajaksi. 
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taide tekee näkyväksi taiteen merkityksen sekä identiteetin, ammatillisen identitee-

tin, kokemuksien reflektion ja ihmisen maailmasuhteen näkökulmista.  

Täysin vastaavaa opettajien elämänkertoja ja niissä ilmeneviä taiteen merki-

tyksiä tarkastelevaa tutkimusta en löytänyt. Kansainvälistä tutkimusta taiteen mer-

kityksestä kuvataideopettajien ammatillisen identiteetin, identiteetin ja niihin liit-

tyvien kokemuksien ja merkityksien näkökulmasta on runsaasti. Taiteen merkitystä 

identiteetin kannalta ovat tarkastelleet mm. Benson (2013), Chang ja Cress (2014), 

Cupchik (2013), Funch (2013), Gammelgaard (2013), Johnson (2013), Køppe 

(2013), Levin (2013), Pithouse-Morgan ja Van Laren (2012), Roald ja Lang (2013), 

Räsänen (2015) sekä Sullivan ja McCarthy (2007). Suomessa taiteilijoiden elämä-

kertoja ja identiteettiä on aikaisemmin tarkastelu jonkin verran, tällöin narratiivisen 

tai elämäkertatutkimuksen mielenkiinnon kohteena ovat olleet joko taiteilijat (Le-

pistö, 1991a; Mäkelä, 2003; Piispa & Salasuo, 2014) tai ihmisten arjen esteettiset 

kokemukset (Rautio, 2010). Taiteilijuutta tai taideopettajuutta tarkastelevaa elämä-

kertoihin, sosiaalipsykologiaan tai taiteen merkityksiin liittyvää tutkimusta ovat 

tehneet mm. Aaltonen (2010), Erkkilä (2012), Granö (2000), Hiltunen (2009), 

Houessou (2010), Lepistö (1991b) sekä Ulkuniemi (2005). Narratiivista taidekas-

vatukseen kohdistuvaa tutkimusta on tehnyt Sava ja Katainen (2004) ja opettaja-

opiskelijoiden taidekasvatukseen liittyviä identiteettikysymyksiä ovat tutkineet 

Collanius, Kairavuori ja Rusanen (2012).  

1.1 Tutkimuksen näkökulma 

Tutkimukseni avaa näkökulman taiteen merkityksiin sekä ihmisenä olemisen että 

opettajan työn näkökulmista. Tutkimukseni metodologia kietoutuu ensisijaisesti 

narratiivisuuden piiriin. Aineistoni keruun metodi on narratiivinen, aineisto on nar-

ratiivista ja sen analyysissä olen soveltanut narratiiviseen perinteeseen liittyviä me-

netelmiä. Kertomuksissa taidekokemukset kietoutuvat elettyyn elämään. Jokaisella 

ihmisellä taiteeseen liittyvät merkitykselliset asiat ja kokemukset muodostavat yk-

silöllisen tapahtumien ketjun ja kokemuksien kokonaisuuden, elämäkerran ja -vir-

ran. Olennainen osa ihmisen kokemuksista muodostuu aistisuuden, toiminnan ja 

niiden kautta muodostetun maailmasuhteen ja sen reflektion17 kautta. Aistin kautta 

olemme suhteessa omaan ympäristöömme, josta saatuja kokemuksia reflektoimme 

                                                        
17 Reflektiolla tarkoitan asioiden uudelleenajattelemisen jatkumoja. Reflektion käsitettä kasvatuksen 
teoriassa ja sen historiassa tarkastelee esimerkiksi Sutinen (2003, s. 60–62). 
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ja muodostamme käsityksen itsestämme ja maailmastamme sekä luomme suh-

teemme siihen. Vartoa (2008) mukaillen tarkastelen taidetta ajattelemisen mahdol-

lisuutena. 

Tutkimuksessani tarkastelen taidekokemuksia ja niille kerrottuja merkityksiä 

teoreettisten traditioiden ja niiden piiriin sulkeutuvan ajattelun perustalta. Niiden 

esittämisen järjestys on muodostunut omaan intuitioon perustuen kirjoitusprosessin 

myötä. Yksilöllisten kokemuksien narratiivisen tarkastelun jälkeen tuon esiin tai-

teen merkitystä sekä oman identiteetin että ammatillisen identiteetin näkökulmista 

sekä taiteen mahdollisuuksia elämäntapahtumien ja henkilökohtaisten merkityk-

sien reflektoinnissa. Kiinnitän huomioni kerrotuissa kokemuksissa muodostuviin 

merkityksiin sekä niihin liittyviin situaatioihin ja elämänvaiheisiin, jolloin yksittäi-

set pienetkin tapahtumat saattavat muodostua merkityksellisiksi ja ne saattavat vai-

kuttaa yllättävällä tavalla. Osassa kertomuksia näihin tilanteisiin liittyy myös mui-

den henkilöiden erityisyys (vrt. Sikes, Measor & Woods, 1985, s. 57–71; ks. myös 

Kelchtermans, 1993, s. 443–456). Fokuksena on kokemuksien, vaikutuksien ja 

merkityksien tarkasteleminen.  

Tutkimukseni liittyy olennaisesti opettajien ammatin elämäkerralliseen tutki-

mukseen, jossa on muotoutunut kaksi pääsuuntausta. Toisessa tarkastellaan ensisi-

jaisesti opettajan uran ja toisessa ajattelun kehitystä (Syrjälä, Estola, Mäkelä & 

Kangas, 1996, s. 139–140). Tutkimukseni liittyy molempiin kategorioihin. Opetta-

jankouluttajana omasta näkökulmastani aihe on erityisen mielenkiintoinen. Koke-

muksien reflektio on tärkeää opettajaksi kasvamisen ja opettajuuden kannalta, 

mutta luokanopettajien kokemuksia taiteesta ja sille annettuja tulkintoja sekä mer-

kityksiä ei ole tutkittu. Opettajan ajattelu ja pedagogiset ratkaisut perustuvat useissa 

kohdin itse koettuihin asioihin ja niiden merkityksiin. Samalla näillä kokemuksilla 

ja niiden merkityksillä on tärkeä asema meidän identiteettiemme muodostamisessa. 

Ne ovat myös lähtökohtia taidekasvatukseen, jonka tavoitteena on mahdollistaa 

kasvu ja kasvatus taiteen kautta. Tällöin taide mielletään välineeksi, paikaksi tai 

ilmiöksi, jossa ihmisen kokeminen, oleminen ja merkityksellistäminen tapahtuvat 

yksilölle itselleen ominaisella tavalla. 

Tutkimus tekee myös näkyviksi yksittäisen ihmisen, mutta myös opettajan elä-

mään liittyviä sekä yksilöllisiä että sosiaalisia tekijöitä, jotka ovat olleet vaikutta-

massa taiteen muodostumiseen erääksi elämää rikastuttavaksi ja tärkeäksi tekijäksi. 

Tämä ilmenee elämän tärkeiden tapahtumien, siirtymien ja toiminnan kautta. Tut-

kimus tuo esiin haastateltavien oman henkilökohtaisen taiteen kokemuksen ja sen 

merkityksen, mutta avaa samalla näkökulman suomalaiseen yhteiskuntaan, taiteen 

mahdollisuuksiin ja merkityksiin kasvussa ja kasvatuksessa. Opettaja on ollut eräs 
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olennainen tekijä suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä ja sitä kautta tutkimus 

ajaa myös näkökulman yhteiskunnalliseen muutokseen ja kehitykseen. Näin tutki-

muksellani on merkitystä myös opetussuunnitelmatyön, opettajankoulutuksen, tai-

dekasvatuksen teorian ja käytännön sekä kulttuuripolitiikankin tarkastelun ja kehit-

tämisen näkökulmista.  

Tutkimukseni kietoutuu kasvatustieteen ja erityisesti taidekasvatuksen piiriin, 

ja sen tarkastelun kohteena ovat ne käytännöt ja merkitykset, jotka muodostuvat 

haastateltavilleni ominaisiksi taiteeseen liittyvän sekä pedagogiaan että elämismaa-

ilmaan kietoutuvien merkityksien kautta (vrt. Siljander, 2014, s. 16). Jäsennän opet-

tajien kertomia taiteen äärellä tapahtuvia prosesseja, niihin liittyviä elämäntilan-

teita ja taiteen merkityksiä lapsuudesta varhaisen keski-iän kynnykselle18.  

Elämäkerrallinen tarkasteluni kattaa institutionaalisen koulutuksen eri vaiheet, 

mutta toisaalta tuo tarkasteluun myös sen ulkopuolella tapahtuvan kasvun ja kas-

vatuksen. Tavoitteena on tarkastella taiteen kokemusta käytäntöjen kautta yksilöl-

lisellä tasolla, mutta samalla tuoda esiin tunnusomaisia piirteitä ja mahdollisia 

säännönmukaisuuksia yleisesti elämää ajatellen (vrt. Siljander, 2014, s. 15). Wilson 

(2008, s. 119) korostaa, että taidekasvatuksen merkitys kohdentuu koko ihmisen 

elämään ja sen tutkiminen on loogisinta tehdä niissä konteksteissa, jotka ovat kou-

lun ulkopuolella tai ajoittuvat koulunkäynnin jälkeiseen aikaan. Tässä tutkimuk-

sessa tutkittavat ilmentävät kertomuksissa taidekasvatuksen vaikutusta ja sen mer-

kitystä ihmisten elämässä lapsuudesta nykypäivään. Tarkastelun fokus on opetta-

jankoulutuksen jälkeisessä ajassa, toisen aineistonkeruun ajankohta on noin 12 

vuotta luokanopettajaksi valmistumisen jälkeen. 

Siljander (2014) tarkastelee kasvatustodellisuuden rakennetta pedagogisen 

suhteen kautta. Tässä tarkastelussa erityisen huomion saa kasvatettavan ja kulttuu-

rin välinen suhde, joka edellyttää sivistysprosessin kolmanneksi osapuoleksi myös 

kasvattajan aktiivisen läsnäolon. Kasvattajan tehtävänä on mahdollistaa kasva-

tus ”ainutlaatuisena inhimillisen olemisen ja toiminnan muotona”. Tälle yksilön ja 

kulttuurin väliselle suhteelle on ominaista sivistysprosessin yksilöllisyys, kulttuu-

rin uusintaminen eli tradition jatkaminen sekä kulttuurin uudistaminen (Siljander, 

2014, s. 90). 

                                                        
18 Haastatteluiden aikana tutkimani opettajat ovat noin 40-vuotiaita, ja he ovat työskennelleet opettajina 
jo useita vuosia (Kokko, 2010). 
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Varto (2011) tarkastelee taidekasvatuksen ja taidepedagogiikan19  tiedonaloja 

neljän näkökulman kautta. Näistä ensimmäinen, ihmisen erityispiirteiden tutkimi-

nen, sivuaa filosofian ja psykologian aluetta. Pyrin tekemään näkyväksi ja ymmär-

tämään taiteeseen liittyvää toimintaa osana ihmisenä olemista. Toiseksi tarkastelen 

myös sosiaalisen toiminnan maailmaa, joka sivuaa sosiologian aluetta. Tarkastelun 

kohteena on myös osallistuminen taiteen maailmaan kokijana ja tekijänä (Dickie, 

1981). Kolmanneksi tarkastelen myös koulumaailmaa ja siinä erityisesti taidekas-

vatuksen merkitystä opettajan identiteetin näkökulmasta. Neljäntenä tutkimustani 

sivuavana kohteena on luovan toiminnan alue, joka kuuluu taiteen tutkimukseen. 

Näiden eri alueiden myötä taidekasvatus on kehittynyt taidepedagogiikaksi, joka 

on tietoinen olemuksestaan ja suhteestaan käytäntöihin ja muihin tiedonaloihin 

(Varto, 2011, s. 24–27). Taide liittyy taidepedagogiikan käsitykseen ihmisestä ja 

tiedosta taiteen keinoin toimimisen alueilla20  (vrt. Sava, 1997). Taidepedagogii-

kalle tiedonalana on tyypillistä pohtia taidon ja taiteen merkitystä ihmisen erityis-

piirteenä. Sen kautta tutkimukseni kietoutuu taiteen kokemisen ja sen merkityksen 

pohtimiseen sekä sen arvon osoittamiseen ihmisenä kasvun, pedagogisen suhteen, 

kulttuurin ja yhteiskunnan yhteen kietoutumisen näkökulmista (vrt. Siljander, 2014; 

Varto, 2011, s. 27). 

Taidekasvatuksen piirissä teoreettista tutkimusta on sovellettu vaihtelevalla 

menestyksellä käytäntöön. Teoriaa soveltavaa empiiristä tutkimusta, jota voi käyt-

tää perusteena taidekasvatuksen merkitykselle, on Suomessa niukasti 21. Tilanne il-

mentää hyvin tieteenalan nuoruutta. Tässäkään tutkimuksessa en pyri vastaamaan 

yhteiskunnallisen keskustelun haasteisiin, vaan tutkimukseni on yksi puheenvuoro 

                                                        
19 Siljanderin (2014) mukaan pedagogiikan käsitteellinen alkuperä on saksankielisellä alueella, jossa 
kasvatustieteestä käytettiin käsitettä pedagogiikka. Nykyään pedagogiikalla viitataan kasvatusta koske-
vaan oppiin ja kasvatusajatteluun sekä käytännön kasvatustoimintaan (Siljander, 2014, s. 22). Tämän 
toiminnan eräänä keskeisenä tavoitteena on sivistys, jota voidaan kuvata yksilöllisen ja sosiokulttuuri-
sen välittymisenä. Yksilö pyrkii kasvamaan itsenäiseksi ympäröivän yhteiskunnan kulttuuriset periaat-
teet omaksuen (Siljander, 2014, s. 38). Tässä yhteydessä en fokusoi tarkastelua enempää pedagogiikan 
tai sivistyksen käsitteen tarkasteluun. 
20 Varto (2011, s. 25) tarkastelee tietämisen ja taitamisen suhdetta kreikan käsittein praksis theorein, 
poiesis ja episteme.  
21 Keskustellessani vuonna 2008 Juha Varton kanssa tiedustelin hänen näkemystään tutkimuksen puh-
taasti teoreettisen toteuttamisen mielekkyydestä. Keskustelun jälkeen olin vakuuttunut empiirisen osuu-
den säilyttämisen tärkeydestä. Oivalsin hänen kommenttinsa arvon yleisen taiteen merkityksellisyyttä 
esiin nostavan keskustelun näkökulmasta. Nuori tieteenala tarvitsee empiiristä tutkimusta jo olemassa 
olevan teorian testaamiseksi, mutta myös konkreettista taiteen ja taidekasvatuksen puolestapuhumista. 
Empiria on näin eräs tutkimukseni itseisarvo. 
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ihmisten kokemusmaailman, siinä muodostuvien merkityksien ja teoreettisen tar-

kastelun välillä. Tavoitteeni on tuoda esiin näkökulmia, jotka ovat tärkeitä inhimil-

liselle olemiselle ja kasvulle. 

1.2 Tutkimustehtävät 

Tutkimukseni erityisyys on sen lähestymistavassa. Tutkimus on puheenvuoro tai-

teen ja taidekasvatuksen merkityksestä kuuden ihmisen elämän näkökulmista. Tut-

kimukseni tavoitteena on kuvata ja tulkita kuuden luokanopettajakoulutuksesta val-

mistuneen opettajan taidekokemuksia ja niille annettuja merkityksiä heidän elä-

mässään. Tutkimukseni ensisijainen kohde on taiteen merkityksen tarkasteleminen 

yksilön kokemisen ja maailman konstituution näkökulmista, mutta sen kautta tar-

joutuu myös mahdollisuus tarkastella taidetta suhteessa taiteen filosofiaan liitty-

vään kenttään. Tässä tarkastelussa taide ja taidekasvatus tulevat ”ulos” henkilökoh-

taiselta yksilön kokemisen ja merkityksenannon tasolta ja kurottelevat sekä teke-

misen että kokemisen kautta kohti yhteisöllistä ja yhteiskunnallista ulottuvuutta. 

Näkyväksi tulee sekä yksilöllinen että myös sosiaalinen ja institutionaalinen mer-

kitys, opettajien työssäjaksaminen ja taidemaailmassa vaikuttaminen ja oleminen. 

Oman identiteetin ja maailmasuhteen ohessa kertomukset tarkastelevat yksittäisen 

opettajan oman työn kehittämistä, kehittymistä ja sen merkitystä ammatillisen si-

toutumisen ja työn motivoituneisuuden sekä opettajuuden näkökulmista. Näin tar-

kastelua voidaan halutessa ulottaa laajemmallekin kuin pelkästään tutkimuksen 

tehtävien, yksilön kokemisen ja oman maailmasuhteen näkökulmiin.  

Tutkimustehtävissä ja haastattelun toteutuksessa olen pyrkinyt tarkastelemaan 

taidekokemuksia elämään liittyvinä kokemuksina. Alustavina ajatuksiani jäsentä-

vinä tekijöinä olen käyttänyt Varton (1993) merkityssuhteen yksittäissuhteita. Läh-

tökohtani on, että tutkittava kohteeni on ihmisen mieli, tajunta ja tietoisuus, jolle 

mielellinen sisältö, eli taidekokemukset ja käsitykset, ovat olemassa. Kokemuk-

sella on reaalinen kohde, eli taideteokset ja tilanteet, joista mielellinen sisältö on 

muodostettu. Tämän mielellisen sisällön avulla kokemuksen kohde ymmärretään 

joksikin, ja sen ilmenemistapa on kieli, jolla mielellinen sisältö voidaan kiinnittää 

ja selittää (Varto 1993, s. 57). Ymmärtämisellä tarkoitan Ricoeuria (2000, 2005a) 

mukaillen tarkastelua, jossa mahdollistuu ilmaisujen tulkinta suhteessa kertojan 

mielellisyyteen ja elämismaailmaan. Kerrotun merkitys ja sen piiri ovat jaettua (Ri-

coeur, 2000, s. 118). 

Esiymmärrykseni pohjalta taidekokemuksien eri näkökulmat tiivistyivät kysy-

mykseen:  
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– Minkälaisia merkityksiä opettajat kertovat taiteelle?  

Sen pohjalta muodostuivat tutkimuksen viisi alakysymystä: 

1. Minkälaisen elämänkertomuksen opettajien taidekokemukset rakentavat?  

2. Mikä on taiteen merkitys identiteetille?  

3. Mikä on taiteen merkitys ammatilliselle identiteetille?  

4. Miten taide ilmenee merkittävien elämäntapahtumien ja kokemusmaailman 

reflektiona? 

5. Miten taide ilmenee maailmasuhteena? 

Taidekokemukseen liittyvä ymmärtäminen ja selittäminen ovat edellä kuvatun mu-

kaisesti monimielisiä. Hermeneutiikan ja varsinkin fenomenologisen estetiikan pii-

rissä käsitteiden ja kielen käyttö on maailmaa perustavaa, minkä vuoksi asioita ku-

vataan niiden mahdollisia ulottuvuuksia avaavilla sanoilla ja käsitteillä. Erityisesti 

Heidegger (1936/1996, 1927/2000) on pyrkinyt käsitteillään avaamaan perinteisen 

merkityksenannon ulkopuolelle viittaavia merkityssuhteita ja maailmoja. Eräs tut-

kimuksen henkilökohtaisista tavoitteistani onkin ollut aihepiiriin liittyvien käsittei-

den hahmottaminen ja fenomenologian sekä eksistentialismin kielen ja maailman 

avaaminen omassa ymmärryksessäni. 

Uskon tutkimukseni jäävän erääksi rikastuttavaksi kokemukseksi siihen osal-

listuneiden elämäkertoihin, sekä omaani että haastateltavieni. Tutkimuksellani py-

rin edistämään myös yksikkömme kuvataiteen ja taidekasvatuksen opetussuunni-

telmatyötä ja esitän sen eräänä puheenvuorona keskusteluun taidekasvatuksesta ja 

sen merkityksestä yksikössämme. Lisäksi toivon tutkimukseni laajentavan sekä it-

seni että haastateltavieni kokemusmaailmaa ja selkeyttävän osaltaan taidekoke-

muksien ja identiteettien muodostamisprosessia. 
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2 Teoreettisia lähtökohtia 

Taidekokemuksien tarkastelun ominaiseksi ja luonteenomaiseksi teoreettiseksi läh-

tökohdaksi on muodostunut hermeneuttisen22 tradition piiriin liittyvä ajattelu, jota 

voin myös kutsua tutkimuksen metateoriaksi. Tästä lähtökohdasta23 olen lisäksi tar-

kastellut kohdettani neljän kohdeteorian24 näkökulmista. Niiden lähtökohdat ovat 

perinteissä, joita voi luonnehtia fenomenologiseen, eksistentialistiseen25, narratii-

viseen ja pragmatistiseen lähestymistapoihin liittyviksi26 (ks. Kuvio 1). Deweytä 

mukaillen tavoittelen taiteelle ja esteettiselle kokemukselle niiden kautta perustaa 

älyllisenä ja moraalisesti vastuullisena elämänmuotona, välineenä pedagogisesti 

ohjattuun kasvuun ja merkitystäytteiseen elämään (Väkevä, 2004, s. 23). 

                                                        
22 Oeschin (2005) mukaan yleisessä tarkastelussa hermeneutiikka on ymmärtämistä ja tulkintaa koros-
tava filosofian suuntaus. Hermeneutiikalle on luonteenomaista pyrkimys tarkastella ilmiöitä subjektii-
visina olemuksina ja tutkia sekä tulkita, kuinka ne ilmenevät inhimillisessä ajattelussa. Hermeneutii-
kassa pohditaan, kuinka ymmärtäminen on ylipäätänsä mahdollista. Kyse on ilmiöiden ymmärtämisestä 
ja tulkinnasta sekä niiden olemisen edellytysten ja ehtojen tulkinnasta (ks. Oesch, 2005, s. 13–34). Määt-
tänen (2005) toteaa, että hermeneutiikassa tutkitaan asioita, joita voi pitää merkitysten kokonaisuutena. 
Kohteesta esitetään tulkinta, jonka avulla kohdetta tarkastellaan uudestaan, laajemmin ja syvemmin. 
Tämä johtaa uuteen tulkintaan, jonka avulla ymmärrys voi jälleen muodostua uudella tavalla. Tulkinta 
ei välttämättä saavuta lopullista ymmärrystä, vaan voi olla aina uuden tulkinnan lähtökohta. Tulkinta 
perustuu aina tulkitsijan omaan elämänkäytäntöön ja aikakauden ajattelutapoihin (Määttänen, 2005a). 
23 Prosessin aloitusvaiheessa kuulin muutaman Juha Varton hermeneutiikkaan ja fenomenologiaan liit-
tyvän luennon, jotka koin niin mielenkiintoisina, että innostuin lukemaan erityisesti fenomenologiaan 
ja fenomenologiseen estetiikkaan liittyvää kirjallisuutta. 
24 Mantereen (1991, 5) mukaan taiteen tutkimisen, taiteellisen prosessin ja kokemuksen tarkastelemisen 
lähtökohdat ovat useissa teoreettisissa lähtökohdissa  
25 Eksistentialismin juuret ovat Heideggerin faktisuuden hermeneutiikassa, jolla tarkoitetaan täälläolon 
olemisen tulkitsemista, eksistensssin eksistentiaalisuuden analytiikkaa (Tontti, 2002). Heidegger itse 
hylkäsi fenomenologian käsitteen (Backman & Himanka, 2014) ja sanoi jättävänsä tiensä nimettömäksi, 
joten fenomenologian käsite ei tehne kunniaa hänen viitoittamalleen ajattelulle. Joissakin yhteyksissä 
käytetään myös käsitteitä hermeneuttinen fenomenologia tai eksistenssin fenomenologia, josta myö-
hemmin tulee käsite eksistentialismi. 
26 Siljanderin (2014) mukaan teoreettisten lähtökohtien tarkastelemisen tavoite on määritellä ja eritellä 
tutkimukseni kohde käsiteanalyysissä kielellisesti ja määritellä sen keskeiset piirteet ja mitä niillä tar-
koitetaan. Edellä mainitun lisäksi tavoitteenani on tutkia käytännön kasvatustoimintaa ja sen piirteitä 
sekä säännönmukaisuuksia taidekasvatustodellisuudessa (vrt. Siljander, 2014, s. 15). 
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat.  

Nämä teoriat ovat muodostuneet itselleni tärkeiksi teoreettisiksi lähtökohdiksi. Nii-

den ”valossa” taidekokemus tulee tarkasteluun ja konstituoituu inhimilliseen ole-

miseen liittyvänä, arkeen kietoutuvana, kontekstuaalisina ja situaatiosidonnaisina 

merkityksinä. Tämän tarkastelun lähtökohdan omaksuminen määrittelee osaltaan 

taidekokemuksesta esiin nostamiani teemoja. Taiteen mieli, merkityksellisyys, pe-

rustuu eri näkökulmien, tekijyyden, teoksen olemisen ja vastaanottajan maailmojen 

lähtökohtaisen eron ja erottamattomuuden ymmärtämisen yhteyteen (Pitkänen, 

1989, s. 32–43). Teoreettisesta näkökulmasta taidekokemukset ovat lisäksi sidok-

sissa yhteiskunnan ja taiteen instituution rakenteisiin sekä yksilön elämänkulkuun, 

ja voidaan puhua elämismaailmaan liittyvästä taidemaailmasta ja taideteosten maa-

ilmasta.  

Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa tarkastelen tutkimukseni toteuttami-

sen tieteenfilosofisia ja niihin liittyviä epistemologisia ja ontologisia lähtökohtia. 

Samalla tuon esiin tutkimukseeni liittyvän ajattelun perustaa ja tapaa, jolla ne ilme-

nevät itselleni. Narratiivisuus ja kerronnallisuus ovat lähtökohtia epistemologisille 

käsityksilleni ja haastatteluiden toteuttamisen metodologinen ratkaisu (vrt. Kivi-

ranta, 1995, s. 93), ja se mahdollisti myös keskustelun muiden tutkimusperinteiden 

ja teoreettisten rajapintojen kanssa27 (vrt. Clandinin & Rosiek, 2007).  

                                                        
27 Tutkimuksen kasvatustieteen perinteeseen liittyvästä paradigmojen tarkastelusta enemmän esimer-
kiksi Heikkinen, Huttunen, Niglas ja Tynjälä (2005, s. 1–15) tai Jyväskylän yliopiston menetelmäpol-
kuja-sivusto Koppa, ja KvaliMOTV-sivusto (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 

Hermeneutiikka

Fenomenologinen 
estetiikka

Eksistentialaismi

Narratiivisuus Pragmatismi

Taiteen ja ihmisen ontologia
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Teoreettisten perinteiden merkitys tutkimukselleni on niiden mahdollisuudessa 

fokusoida ja tarkastella tutkimuskohdettani eri näkökulmista. Tutkimuksessani on 

olennaista ilmiön ymmärtäminen ja tulkitseminen. Tutkimukseni intressi on kui-

tenkin praktinen28  taidekokemuksen selittäminen, ei fundamentaaliontologian tai 

yleisemmin filosofian tai metodologian teoreettiseen tarkasteluun pyrkivä.  

Fenomenologisen estetiikan ja eksistentialismin piirissä taidetta tarkastellaan 

kokijan, taideteoksen, kokemuksen ja niiden ontologian näkökulmista. Pragmatis-

tisessa perinteessä merkityksenanto keskittyy kokijan toimintaan ja itse kokemuk-

sen merkitykseen, esteettiseen kokemukseen elämän praksiksessa. Narratiivisuu-

den olen kokenut eri näkökulmia yhdistävänä ratkaisuna, joka samalla on myös 

metodologinen, kokemuksen merkityksen kertomisen, ilmaisun ja kokemuksien 

jatkumon tarkastelun, muodostamisen ja analysoinnin teoreettinen ja käytännölli-

nen näkökulma. Narratiivisuus mahdollistaa taidekokemuksen tarkastelun liittyvän 

menneisyyden ja tulevaisuuden sekä niihin kietoutuvan kokemuksen jännitteisyy-

den, toiminnan sekä käytäntöön liittyvien merkityksien ts. tapojen ilmi tuomisen ja 

tarkastelun. Käytännössä näiden eri tarkastelun näkökulmien erottaminen toisistaan 

ei ole tarkoituksenmukaista, ja erilaiset näkökulmat kietoutuvat toisiinsa. Osaltaan 

ne tuovat taidekokemuksen olemuksen ilmi käytännöllisenä, käsitteellisenä ja 

myös filosofiaan liittyvänä ilmiönä, jota tulkitsen oman ymmärrykseni mukaisesti.  

Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen tutkimukseni taustalla olevia teorioita. 

Aloitan hermeneutiikasta, josta etenen tarkastelemaan fenomenologiaa kokemisen 

ja merkityksenannon lähtökohtana. Siitä siirryn eksistentiaalisuuden ja fenomeno-

logisen estetiikan tarkasteluun. Luvun lopussa tarkastelen esteettistä kokemista ja 

taiteen mielellisyyttä teoriaa kokoavissa alaluvuissa, jotka liittyvät myös pragma-

tismin piiriin.  

2.1 Hermeneutiikka 

Hermeneutiikan merkitys tutkimukselleni on ensisijaisesti tulkinnan ja ymmärtä-

misen prosessin avaamisessa29. Yleisessä tarkastelussa hermeneutiikan käsite ei ole 

                                                        
28 ”Praktinen suhtautuminen ei ole ateoreettista siinä mielessä, että siitä puuttuisi kokonaan näkeminen, 
ja sen ero teoreettiseen suhtautumiseen ei ole siinä, että tässä tarkastellaan ja tuossa toimitaan ja että 
toimiminen soveltaa teoreettista tietämistä, jotta ei jäisi sokeaksi” (Heidegger, 1927/2000, s. 98).  
29 Kuten Tontti (2005a, s. 7) toteaa, hermeneutiikka on se lähestymistapa, joka vei voiton viime vuosi-
sadan tieteenfilosofisessa kilpalaulannassa, ja sen erityinen kyky on asettua vuoropuheluun muiden lä-
hestymistapojen kanssa. Näin tapahtui myös omassa ajattelussani, tosin vasta muutaman vuoden kulut-
tua, teorian uudelleenajattelemisen myötä. 
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selkeä30. Tässä tutkimuksessa hermeneutiikka viittaa erityisesti filosofiseen herme-

neutiikkaan, perinteeseen, jonka juuret ovat löydettävissä Heideggerin31  herme-

neuttisesta filosofiasta32, joka perustuu Heideggerin fundamentaaliontologiaan ja 

joka johtaa faktisuuden hermeneutiikkaan. Näin hermeneutiikan osalta teoreettinen 

fokus kohdistuu ajatteluun, jossa mielenkiinto suuntautuu hermeneutiikan episte-

mologisesta ja metodologisesta tarkastelusta kohti eksistentiaalis-ontologista her-

meneutiikkaa. Ymmärtämisestä tulee osa maailmassa olemisen analytiikkaa ja ek-

sistoivasta ihmisestä ja sen olemisesta tarkastelun lähtökohta (Tontti, 2005b, s. 50). 

Tämän murroksen33 jälkeisen ajattelun eräs merkittävimmistä edustajista on Hans 

Gadamer, joka jatkaa myös Heideggerin fundamentaaliontologian ja faktisuuden 

hermeneutiikan kehittämistä. Gadamerin teosta, Warheit und Methode (1960), voi-

daankin pitää filosofisen hermeneutiikan perusteoksena (Oesch, 2005, s. 14). 

Hermeneutiikassa ilmiöön liittyvä historiallisuus tulee kokemukseen liittyvän 

merkityksen, sen olemisen ja kokemuksen rakentumisen vaikuttavaksi tekijäksi 

(Varto, 2005, s. 35). Oeschin (2005) mukaan ymmärtämisen analyysi muodostuu 

tulkinnan perustaksi34 , jolloin tekijän intention ohella myös kokijan muodostama 

                                                        
30 Oesch (2005, s. 16, 17) tarkastelee hermeneutiikkaa ja sen lähtökohtia alkaen antiikin Platonin ja 
Aristoteleen pohdinnoista kielen ja ymmärtämisen merkityksestä edeten varhaiskristillisestä herme-
neutiikasta keskiajan, uskonpuhdistuksen ja valistuksen ajan kautta kohti modernismia. Merkittävä mur-
ros tapahtui varhaisromantiikan aikana, jolloin yhdeksi keskeiseksi mielenkiinnon kohteeksi nousi dia-
logisuuden periaate, jossa minä ja maailma nähtiin yhteenkietoutuneena ja tiedon lähtökohtana ajatus 
tiedostamattoman ja kielen merkityksestä. Oesch (2005, s. 30) mainitseekin tämän olleen ensimmäinen 
kielellinen käännös, jossa ymmärtäminen nousee filosofisen tarkastelun kohteeksi. Tässä tutkimuksessa 
en pyri tarkastelemaan kattavasti hermeneutiikkaa tai sen historiaa ennen filosofista hermeneutiikkaa 
sen myöhemmästä merkityksestä huolimatta.  
31 Heideggerin ohella tämän tutkimuksen perustaviin tarkastelun lähtökohtiin on vaikuttanut Ricoeurin 
hermeneutiikka ja ajattelu kielen olemuksesta. Ricoeurin pyrkimys on laajentaa poeettista viittausta ko-
koamalla kerronnan leikin hajanaiset muodot ja modaliteetit eli kielellinen fragmentaatio kerronnassa, 
tieteellinen diskurssi, historian ja omaelämäkertojen tyylilajit, fiktiiviset kertomukset muut narratiiviset 
muodot, kuten elokuva ja maalaus. Oman tutkimukseni kannalta on merkittävää, että Ricoeur käsittää 
kerronnallisten muotojen piiriin myös taiteet (Ricoeur, 2005a).  
32 Tontti (2005a, s. 8) kuvaa Heideggerin ajattelun muutosta hermeneutiikan käännökseksi ontologiaan 
ja toteaa sen merkityksen käänteentekeväksi. Heidegger teoksessaan Sein und Zeit (1927/2000) haastoi 
hermeneutiikan epistemologiset ja metodologiset lähtökohdat ja näin innoitti myöhempiä hermeneutii-
kan edustajia, kuten Gadamer ja Ricoeur, jatkamaan hermeneuttisen filosofian kehittämistä myös eri-
tyistieteiden alueille (ks. myös Oesch 2005, s. 14). 
33 Tätä siirtymää kutsutaan myös ontiseksi käänteeksi, jossa ajattelun fokus siirtyy tulkitsemisen ja ym-
märtämisen eksistentiaalisontologisiin mahdollisuusehtoihin. Enää ei mielenkiinnon kohteena ollut, 
kuinka subjekti voi ymmärtää tekstin merkityksen vaan ”Miten olento, jonka oleminen muodostuu ym-
märtämisestä, on maailmassa” (Tontti 2005b, s. 50). 
34 Hermeneutiikan taustalla voidaan nähdä tarve erottautua luonnontieteellisestä tutkimusperinteestä ja 
nostaa ihmisen suhde kulttuuriin ja sen siirtämiseen eteenpäin sekä sen ymmärtäminen (Siljander, 2014, 
s. 76–79). 
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merkitys tulee tarkastelun kohteeksi. Tarkasteluun nousee yksilöllinen luova koke-

mus, joka ilmaisee kokijan yksilöllisyyttä, ja keskeiseksi ongelmaksi muodostuu 

yksilöllisen ja yleisen sekä historiallisen ja universaalin välisen suhteen tarkastele-

minen, joka mahdollistuu erityisesti kielessä. Siinä ilmenevät samanaikaisesti sekä 

ymmärtämisen mahdollisuus ja mahdottomuus, ts. yhteisyys ja toiseus ovat saman-

aikaisesti läsnä. Tässä liitoksessa myös hermeneutiikka ja etiikka kietoutuvat yh-

teen ja hermeneuttiset kysymykset muodostuvat eettisiksi kysymyksiksi35. Tämä 

vaikutti myös Heideggerin hermeneuttiseen filosofiaan ja siten hermeneutiikkaan 

laajemminkin (Oesch, 2005, s. 30, 31).  

Siljanderia (2014) mukaillen hermeneutiikan näkökulmasta tälle tutkimukselle, 

kuten ihmistieteille yleisestikin, luonteenomaisiksi alueiksi muodostuvat kulttuu-

riobjektien (tässä yhteydessä taide) historiallisuuden, merkityssuhteiden, ymmärtä-

misen sekä ainutkertaisuuden tarkastelu. Hermeneutiikan piirissä asioiden väliset 

suhteet näyttäytyvät merkitysverkostona, jossa asiat saavat merkityksensä sekä tut-

kijan näkökulmasta, mutta toisaalta niiden merkitys saattaa olla olemassa myös tut-

kijasta riippumatta, kuten kulttuuriobjekteissa tai niiden prosesseissa36 (Siljander, 

2014, 76–79). Tästä lähtökohdasta tarkastellen en voi selittää haastateltavieni elä-

mää kuin siinä määrin ja niistä merkitystasoista, joita he ovat muodostaneet ja luo-

neet, joista antavat minun tulla tietoisiksi ja jotka osaan tehdä itselleni ymmärret-

täviksi. Varto (2005, s. 42) kiteyttääkin asian: ”Ihmisen tutkimisessa on tärkeää 

asettaa menneisyyden ja nykyisyyden suhde oikein ja tunnistaa erityisyys, joka on 

ihmisessä itsessään nykyisenä mutta sekä menneeseen että tulevaan katsovana”. 

                                                        
35 Varto (2005, s. 36) kuvaa historiallisuuden tiedostamisen merkitystä suurena muutoksena myös his-
torian tutkimuksessa. Tällöin ymmärrettiin, että menneen tarkasteleminen edellytti kuvittelun käyttöä, 
jossa korostui olennaisen erottaminen epäolennaisesta. Tutkija oli, samoin kuin kohteensa, historialli-
suuden tulos, mikä edellytti tutkittavan kohteen ”totuuden” löytämisen kannalta kykyä erottaa tulkintaan 
vaikuttavat eri tekijät. 
36 1800-luvulla hermeneutiikan filosofisen suuntauksen ohella muodostuivat myös pedagogiikkaan eriy-
tyvät alueet. Jo tällöin pedagogiikan erityisalaksi muodostuivat kasvatustodellisuuden tulkinta ja ym-
märtäminen asiat. Siljanderin (2014, s. 17–20, 69) mukaan kasvatustieteellinen hermeneutiikka on saa-
nut varsinaisen muotonsa Diltheyn ja Schleiermacherin ajattelussa. Siljander tarkastelee kasvatustieteel-
lisen tiedon alaa hermeneutiikan näkökulmasta historiallisena muutoksena ja kehityksenä kohti ajatuk-
sellista ja metodologista eriytymistä, jossa esiintyy sisäisiä ajallisia ja paikallisia suuntauksia. Tämän 
tarkastelun pohjalta voin todeta oman tutkimuksen liittyvän myös kasvatustieteen sisällä erityisesti her-
meneuttisen pedagogiikan piiriin, jolla myös on juurensa modernin ajan syntymän yhteydessä. Tutki-
muksessa on implisiittisesti merkittävä pedagoginen juonne, jonka tarkastelu jää tässä vaiheessa vä-
häiseksi, koska tässä yhteydessä hermeneuttinen pedagogiikka ei muodostu tutkimuksen teoreettiseksi 
perustaksi, vaan huomio kiinnittyy hermeneuttisen filosofian kehitykseen. Pedagoginen näkökulma on-
kin eräs mahdollinen tutkimuksen fokus jatkotutkimuksissa. 
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2.2 Fenomenologia 

Tutkimukseni kokemuksen tarkastelun lähtökohdat kietoutuvat tutkimusperintee-

seen, jonka lähtökohdat voidaan johtaa Husserlin37  fenomenologiaa38  tarkastele-

viin teksteihin ja joka jatkuu Heideggerin ajattelusta faktisuuden hermeneutiikan 

kautta eksistentialismiin ja edelleen Heideggerin ajattelua lähtökohtanaan pitävien 

tutkijoiden ajatteluun39. Fenomenologian tavoite on paljastaa se, mikä on jokapäi-

väisesti kätkeytynyt ja peittynyt, olevan oleminen ja tämän olemisen mieli (Luoto, 

2000, s. 98). Heideggerille (1927/2000, s. 58) fenomenologia tarkoittaa tapaa, 

joka ”saattaa nähtäväksi itsestään lähtien se, mikä näyttäytyy niin kuin se itsessään 

                                                        
37 Husserlin pääteos on Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie 
vuodelta 1913 (suomeksi Fenomenologian idea, 1995). 
Sajama (1989) toteaa, että luodessaan fenomenologian Husserl pyrki palauttamaan filosofian tieteen 
perustaksi. Fenomenologian tavoitteena oli kuvailla välitöntä kokemusta sellaisena kuin se ilmenee il-
man tulkintaa, ja siinä pyrittiin asioiden olemuksiin ja psykologismin välttämiseen. Husserlin ajatteluun 
perustuva fenomenologia tarkasteleekin erityisesti ilmenemisen ontologisia ehtoja ja olemuksia, joita 
jäsentää havainnon mielellinen rakenne (Sajama, 1989, s. 4–24).  
38 Fenomenologian käsitteen käytöllä on jatkumo aina 1700-luvulta lähtien. Haapala ja Lehtinen (2000, 
ix) viittaavat Hegelin teokseen Phänomenologie des Geistes. Varsinaisina fenomenologisen liikkeen 
perustajina voidaan pitää Edmund Husserlia ja hänen ajattelunsa eurooppalaisia seuraajia, kuten Hei-
deggeria, Gadameria, Ricoeuria, Sartrea, Merleau Pontya, jotka ovat vieneet eteenpäin kokemuksen ja 
itseymmärtämisen tarkastelun filosofiaa (Haapala & Lehtinen, 2000, ix). Määttäsen (2005b) mukaan 
fenomenologian etymologinen lähtökohta on sanassa fenomeeni, ilmiö. Fenomenologian lähtökohta on 
Husserlin oppi havaintokokemuksesta, siitä, miten maailma meille ilmenee. Tarkastelun lähtökohtana 
on tietoisuuden intentionaalisuus, ”aboutness”, jonka ansiosta havaitut objektit ilmenevät merkityksel-
lisinä. Husserlin fenomenologia on kiinnostunut ensisijaisesti havaintokokemuksen ja tietoisuuden 
konstituutiosta. Reaalisen objektin olemassaoloa ei kiistetä, se sulkeistetaan eli pannaan sulkumerkkei-
hin (Määttänen, 2005b). Fenomenologian määritteleminen on ongelmallista, ja käsitteenä se on saanut 
historian saatossa erilaisia merkityksiä ja ilmenemisen muotoja (Lehtovaara 1995, s. 71–90). Fenome-
nologiassa ilmiötä pyritään hahmottamaan sellaisena kuin yksilö sen kokee. Fenomenologiasta enem-
män esimerkiksi Sajama (2003, s. 43–52). 
39 Taide erityislaatuisena kokemisen kohteena ja tapana on innoittanut lukuisia hermeneutikkoja ja fe-
nomenologeja tarkastelemaan taiteeseen liittyvää kokemusta ja taiteen olemusta. Itseeni voimakkaim-
min vaikuttaneina ajattelijoina voin nimetä jo edellä mainittujen lisäksi mm. Ronald Barthesin sekä 
Ricoeurin ja erityisesti kotimaista tutkimusta edustavan Juha Varton. Kuten mainituista filosofeista käy 
ilmi, fenomenologis-hermeneuttinen tieteen perinne muodostaa ajallisesti pitkän, monivivahteisen ja 
teoreettisesti tarkastellen jopa epäyhtenäisen ideologisen ja metodologisen tradition, eikä siten ole nä-
kökulmiltaan vain tiettyjen rajattujen ongelmien tai ilmiöiden tarkasteluun sidottua (Backman & Hi-
manka, 2014, s. 1). 
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näyttäytyy40 .” Tutkimuksessani olen mukaillut ajattelua, jonka Heidegger ”vii-

toitti”41 ja käsitän fenomenologian nimenomaan hermeneutiikkaan suuntautuen42.  

Siljanderin (2011) mukaan haastatteluissa kerrottu todellisuus muodostuu tut-

kittavieni henkilökohtaisessa suhteessa ympäristöönsä, ja tarkastelen sen ilmene-

mistä heidän kokemana. Käsitän näin tapahtuneen henkilökohtaisena konstruktiona 

enkä tarkastele kokemusta jonakin itsen ulkopuolisena todellisuutena, joka mah-

dollistaisi tapahtuneen objektiivisen tarkastelun suhteessa jonkin toisen kertomaan. 

Kokemus tässä tutkimuksessa on subjektiivista ja henkilökohtaisesti merkityksel-

listä (vrt. Siljander, 2011, s. 493, 494). Lähestymistavassani en oleta olevan kyse 

siitä, miten ja kuinka asiat ovat, vaan siitä, kuinka ne ilmenevät meille. Ts. tarkas-

telen ilmenemisen olemusta ja ehtoja suhteessa kerrottuihin narratiiveihin. Näin ol-

len kyse on ilmenemisen laadusta ja tavasta, jolla asiat on annettu tai ilmenneet 

tietoisuudelle. Toisin sanoen tarkastelen ilmiöiden ilmenemistä yrittämättä selittää 

ilmiöitä jonkin niiden takana olevan seikan avulla.  

Taiteessa kokemisen ja sen olemuksen tarkasteleminen ja määritteleminen on 

riippuvaista kunkin tarkastelijan omista lähtökohdista. Pääsääntöisesti kokemus 

taiteessa mielletään erityislaatuiseksi inhimilliselle olemiselle tyypilliseksi koke-

mukseksi, jolle ei voida asettaa erityisiä kriteerejä43.  

                                                        
40 ”Das was sich zeigt, so wie sich von ihm selbst her zeigt” (Heidegger, 1927/2000, s. 34). 
41 Luodon (2000) mukaan Heidegger oli Husserlin oppilas mutta irrottautui opettajansa ajattelusta. Al-
kuvaiheessa Heidegger määritteli filosofiansa fenomenologiaksi, mutta samalla halusi erottautua ”alku-
peräisestä” fenomenologisesta suuntauksesta. Husserlin luoma fenomenologia käsittelee ihmisen koke-
muksen ja muodostuvan tiedon mahdollisuutta ja luonnetta tietoteoreettisella tasolla. Heideggerin ek-
sistentiaalinen fenomenologia erkaantuu Husserlin fenomenologisesta ajattelusta ulottamalla tarkaste-
lun ihmisenä maailmassa olemisen analyysiin. Heideggerin ”hermeneuttiseksi fenomenologiaksi” ni-
metty ajattelu luopui Husserlin transsendentaalisesta subjektista ja teoreettiselle katseelle annetusta etu-
sijasta. Heidegger otti lähtökohdaksi ihmisen olemisen tapaa luonnehtivan ”olemisen ymmärtämisen” 
ja avasi fenomenologisten ilmiöiden tarkastelun intentionaalisuutta perustavammalla tasolla (Luoto, 
2000, s. 97). 
42 Tutkimuksessani ei näin ollen ole tarkoitus perehtyä husserlilaiseen fenomenologiseen ajatteluun, 
vaan tarkastelen ilmenevää eksistentialismin ja fenomenologisen estetiikan piirissä. 
43 Estetiikan perinteessä tarkastellaan taideteoksena olemisen välttämättömiä ja riittäviä edellytyksiä. 
Tässä tutkimuksessa tämänkaltainen tarkastelu ei ole kohdallista. 
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Tutkimuksessani tavoite ei ole paljastaa tutkimuskohdettani fenomenologian 

piirissä käytetyn reduktion44 prosessin45 kautta, vaan tuoda kohde tarkasteluun sel-

laisena kuin se on tutkittavilleni ilmennyt46. Metodissani pyrin kohti Heideggerin 

tapaa tarkastella ilmenevää subjektiivisena (vrt. Backman & Himanka, 2007, s. 

2014). Tavoitteeni on ollut paljastaa taidekokemuksien olemus ja merkitys yksit-

täisissä kertomuksissa ja henkilökohtaisessa elämismaailmassa47. Fenomenologian 

ja hermeneutiikan lähtökohtia mukaillen käsitän, että kokemukset ilmenevät tutki-

jalle kokijan henkilökohtaisessa alkuperäisessä muodossaan, mikä muistuttaa alku-

peräistä kokemusta. Kiinnostukseni kohdentuu ihmistä, arkielämää ja kulttuurin eri 

ilmenemistapoja kohtaan (Kiviranta, 1995, s. 92–95), ja kohdistan tarkasteluni ja 

pyrkimykseni ymmärtää ja tulkita kohti tutkittavieni henkilökohtaisia kokemuksia 

ja merkityksiä, jotka tuodaan tarkasteluun kertomuksien kautta (vrt. Sakaranaho, 

1999, s. 87–89).  

Tässä tutkimuksessa fenomenologiaan olennaisesti liittyvä reduktio48 merkit-

see minulle erityistä tapaa tarkastella ja lähestyä asioita49. Reduktion avulla olen 

                                                        
44 Sajaman (2003) mukaan kokemuksen tarkastelun metodiseksi ratkaisuksi Husserl kehitti reduktion, 
jonka avulla oli mahdollista tavoittaa asioiden mieli, noema. Reduktion tavoitteena on sulkeistaa koke-
muksesta kaikki siihen liittyvä satunnainen ja empiiriseen persoonaan sidottu. Fenomenologinen reduk-
tio paljastaa filosofialle sen varsinaisen tutkimuskohteen, jota ei voida tavoittaa positivistisilla menetel-
millä. Reduktiossa kokemukset ilmenevät tutkijalle uudestaan henkilökohtaisesti alkuperäisessä muo-
dossaan, mikä muistuttaa alkuperäisestä kokemuksesta. Reduktiossa luonnollinen asenne pyritään sul-
kemaan pois tutkittavasta ilmiöstä ja luovutaan käsitteellisestä ja teoreettisesta tarkastelusta. Ensim-
mäistä reduktion vaihetta kutsutaankin sulkeistamiseksi, jonka myötä tutkija tavoittaa ilmiön mielen, 
jota Husserl kutsuu noemaksi. Näin ilmiö paljastuu ilman ennakko-odotuksia tai käsitteellisen tarkaste-
lun mukanaan tuomia rasitteita (Sajama, 2003, s. 43; ks. myös Husserl, 1913/1995, s. 33−36, 42−44).  
45 Husserlin reduktion tavoitteena on sulkeistaa kokemuksesta kaikki siihen liittyvä satunnainen ja em-
piiriseen persoonaan sidottu. Kakkori (2014, s. 15, 16) tarkastelee reduktiota kolmivaiheisena, jolloin 
reduktio muodostuu fenomenologisesta reduktiosta, eideettisestä reduktiosta ja transsendentaalisesta 
reduktiosta. Omassa tutkimuksessani eideettisen ja transsendentaalisen reduktion tarkastelu ei muodostu 
keskeiseksi teoreettiseksi lähtökohdaksi eikä niitä tarkastella sen syvällisemmin. Tämä ei ole oman tut-
kimukseni tavoite. 
46 Pallasmaa (1996, s. 8) kuvaa fenomenologisen filosofian pohtivan mielen ja maailman kohtaamisena 
ja osoituksena siitä, kuinka mieli luo uusia maailmoja. Fenomenologiassa tukeudutaan ilmiöiden mah-
dollisuuteen luoda maailmoja, joka avaa muitakin näkökulmia kuin kokijan tavat hahmottaa asioita. 
Tähän taiteen ominaisuuteen palaan Heideggerin taidekäsityksen valossa.  
47 Husserl käytti omassa tarkastelussaan käsitettä elämismaailma. Varton (2005, s. 48) mukaan ”elämis-
maailma on elämisessä esille tulevien ja tutkimuksen kohteeksi joutuvien ilmiöiden historiallisuutta, 
horisontti, jossa kaikki tapahtuu. Tutkijalle elämismaailma on yhteinen, kommunikoitavissa oleva maa-
ilma, johon sisältyvät niin kieli, tieteelliset käytännöt, loogiset ja matemaattiset apuvälineet kuin hänen 
yksityinen todellisuutensakin”. 
48 Lehtisen (2000) mukaan kauneus toteuttaa reduktion vapauttamalla esteettiseen kohtaamiseen viipyi-
lemällä ja jättämällä erilaiset intressit pois (Lehtinen, 2000, s. 76). 
49 Heideggerille fenomenologinen asenne todellisuuteen oli ensisijaisesti ajattelemista. Tutkimukseni 
näkökulmasta tarkasteltuna fenomenologia ei ole metodi tai valmis systeemi, vaan ajatteluni lähtökohta.  
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pyrkinyt sulkemaan luonnollisen asenteen pois tutkittavasta ilmiöstä ja luopunut 

käsitteellisestä ja teoreettisesta tarkastelusta. Näin pyrin ymmärtämään haastatelta-

van kokemuksen sen todellisen merkityksen näkökulmasta ja samalla pyrin sulkeis-

tamaan oman esiymmärrykseni sekä teoreettisen tarkastelun kohtaamani kertomuk-

sen ja sen sisältämän ilmiön ulkopuolelle. Toisin sanoen pyrin tiedostamaan tarkas-

telusta siihen ulkopuolelta tulevat merkitykset ja tavoittamaan ilmiön mielen. Näin, 

uskoakseni ja pyrkimykseni mukaan, ilmiö paljastuu ilman ennakko-odotuksia tai 

käsitteellisen tarkastelun mukanaan tuomia rasitteita (vrt. Sajama, 2003, s. 43; ks. 

myös Husserl, 1913/1995, s. 33−36, 42−44).  

Lähestymistapani mukailee Van Manenin (2015, s. 5) määritelmää reduktiosta, 

jossa reduktiota ei pidä nähdä edeltä määrättynä toimenpiteenä tai metodina, jota 

sovelletaan tutkittavaan kohteeseen, vaan reduktio on pohtivan ja ymmärtävän 

asenteen kohdistamista kokijaan ja tutkittavaan ilmiöön, koettuihin merkityksiin ja 

prereflektiiviseen kokemukseen. Reduktiossa tieto, teoria, teoreettinen tietäminen 

ja uskomukset sulkeistetaan, jolloin pyrkimyksenä on tavoittaa elämismaailman 

merkitykset. Näin toteutettuna reflektoiva tarkastelu johtaa fenomenologiseen 

asenteeseen. 

Edellä kuvatun mukaisesti olen omaksunut fenomenologien ajattelusta erityi-

sesti tarkasteluni tavan; haluan lähestyä ilmiöitä sellaisina kuin ne tarjoutuvat ko-

kemuksen kohteiksi (vrt. Himanka, 2002, s. 16–17; Lehtinen, 2000, s. 55–59). Var-

ton (1992) mukaan fenomenologiassa ihmisen tietoisuus on aina tietoisuutta josta-

kin ja tieto on tietoa jonakin. Tutkijana en ennakolta odota tai edellytä kohteeltaan 

mitään, vaan olen pyrkinyt tarkastelemaan ilmiötä sellaisenaan, ilmenevänä koko-

naisuutena, jonka tulkinnassa on kyse niiden merkityksistä ihmiselle (Varto, 1992, 

s. 91, 118). 

Kokemuksessa tajunta antaa asioille käsitteinä merkityksiä ja sen kautta ihmi-

nen suuntautuu maailmaan. Tajunnan sisällöllinen kokonaisuus muodostuu mm. 

tietämisen, uskomisen, toivomisen ja tuntemisen elämyksien kautta intentionaa-

liseksi. Voidaan puhua myös tajunnan horisonteista, jotka tässä yhteydessä viittaa-

vat koetun maailman historiallisuuteen ja aikaisempiin kokemuksiin. Toisin sanoen 

ymmärtäminen on aina yhteyksissä ymmärtämistä aikaisemman kokemuksen poh-

jalta muodostuneeseen elämismaailmaan.  

Fenomenologian eräänä keskeisenä lähtökohtana on kuitenkin ajatus kokemi-

sen kohteen olemisen ja sen ilmenemisen samankaltaisuudesta (Lehtinen, 2000, s. 

55–59). Tässä epistemologisessa tarkastelussa näen myös yhtenevyyden narratiivi-

sen epistemologian kanssa, jota tarkastelen myöhemmin. 
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2.3 Eksistentialismi 

Useat fenomenologian traditioon liittyvät filosofit, esimerkiksi Heidegger, Ga-

damer, Sartre, Merleau-Ponty, Dufrenne ja Derrida, ovat tarkastelleet taiteesta nou-

sevia filosofisia kysymyksiä osana laajaa ihmisen olemiseen50 eli eksitentialismiin 

liittyvää pohdintaa ja eräänä olemisen maailmana (Haapala, 2000, s. 121). Käsit-

teenä eksistentiaali51 tulee Heideggerin teoksesta ”Oleminen ja aika” (1927/2000), 

jossa sillä tarkoitetaan ihmisen olemisen, paikallaolemisen eli daseinin52 eksistens-

sin määreitä, jotka eroavat muun olevaisen määreistä ja kategorioista (ks. Haapala, 

2000, s. 122).  

Heideggerin ajatteluun perustavassa eksistentialismissa 53  ihmisen relaatio 

maailmaan ja sen ilmiöihin muodostuu olemisen moninaisuudesta. Ihmisen koke-

mukset syntyvät maailmassa olemisesta, jonka Heidegger nimeää käsitteellä pai-

kallaoleminen (Dasein). Tällöin ihmistä ei tule käsittää subjektina, vaan ihminen 

on paikallaoleminen (Dasein), jota kuvaavat erilaiset aktiviteetit ja muiden kanssa 

                                                        
50 Luodon (2000) mukaan Heideggerin 1930-luvun keskeiset taiteen olemista tarkastelevat kirjoitukset 
sijoittuvat käänteeseen fundamentaaliontologiasta olemisen ajatteluun ja siirtymään olemisen ymmär-
tämisen tarkastelusta olemisen historiallisuutta koskevaan pohdintaan. Heidegger oivalsi, että ilmiöiden 
olemisen tapa on historiallisesti määrittynyttä. Vaikka ilmiöt johdattavat ajattelua, on huomattava, että 
historia vaikuttaa osaltaan niiden merkitykseen. Näin paikallaolemisen tapa ei itse sisälly ilmenevään 
olevaan, vaan kulloinenkin merkitys on myös menneisyyden määrittämää. Oleva on läsnä ja ilmenee, 
mutta paikallaoleminen (dasein) on itse ”pidättynyt”, vetäytynyt (Luoto, 2000, s. 98). 
51 Himanka (2002) toteaa, että 1900-luvun kuluessa fenomenologian käsite on osoittautunut liian kape-
aksi kuvaamaan Husserlista ja Heideggerista alkunsa saanutta laajaa Euroopassa valinnutta filosofista 
ajattelua. Filosofian perinteestä, johon fenomenologia liittyi, käytetään nimikettä mannermainen filoso-
fia. Se vastustaa analyttisen filosofian formaalin logiikan ja tietoväitteiden analyysin tapaa tarkastella 
ilmiöitä oikeellisina väitelauseina (Himanka, 2002, s. 20–21). 
52 Omassa tarkastelussani olen tukeutunut Haapalan ja Lehtisen (2000) käyttämään käännökseen dasei-
nista paikallaolemisena, joka mahdollisesti kuvaa rikkaammin ja elävämmin daseinin olemusta kuin 
Kupiaisen käyttämä käännös ”täälläolo”. Paikallaolo ilmentää ”daseinin” monimielisyyttä ja mahdolli-
suutta erilaisten paikkojen sekä ajallisen ulottuvuuden huomioimiseen. Kumpikaan käsitteistä ei mah-
dollista, kuten käännökset ylipäätään, kaikkien alkuperäistekstin merkityksien eri ulottuvuuksien rik-
kautta.  
 53Heidegger (1927/2000) keskittyy pääteoksessaan Sein und Zeit ihmisen olemassaolon perusulottu-
vuuksien ja olemisen eksistentiaalisten olemisehtojen (Existenz) analyysiin, joka tarkastelee olemassa-
olon syvästruktuuria ja sen ilmenemisen muotoja ja laatuja erilaisten eksistentiaalien kautta. Ihmisen 
olemassaolo suhteessa maailmaan on faktinen (faktisch), ilmiöihin ja asiantiloihin kietoutuvaa. Ihmisen 
olemassaolon faktinen suhde maailmaan merkitsee tajunnan kannalta sitä, että kokemus saa sisältönsä 
suhteissa olemisen olemuksesta. Heidegger luonnehtii ihmisen suhteissa olemista esimerkiksi kanssa-
olemisen, luonaolemisen, käsilläolemisen, välineenäolemisen käsitteillä. Ajattelussaan Heidegger ei 
kuitenkaan paljasta, mitä ne reaalisesti tarkoittavat. Sellaisenaan Heideggerin eksistentiaalit eivät so-
vellu reaalikategorioiksi, joissa empiirinen kuvaus esiintyy, vaan tutkimuksessani olen pyrkinyt muu-
toin löytämään ne sosiaaliset ja inhimilliset suhteet, joissa nämä erilaiset eksistentiaalit toteutuvat. Fak-
tisuuden reaalisisältöjen olemuksen osoittaminen jääkin muiden tieteiden osoitettavaksi.  
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suhteissa oleminen (Haapala, 2000, s. 124−126). Näin paikallaoleminen on aina 

jossakin maailmassa olemista, koska ihmisen oleminen ei ole muutoin määriteltä-

vissä.  

Tutkimuksen eräs olennainen näkökulma ihmisen maailmassa olemiseen on 

taiteesta ja sen kokemisesta huolehtiminen (vrt. Haapala 2000, s. 137). Huoli 

(Sorge) onkin täälläolon olemisen ominaistapa, jonka tulevaisuuteen tähyävää 

luonnetta Heidegger (1927/2000) kutsuu ”itsensä edellä olemiseksi (Sich-vorweg-

sein)” (ks. myös Jalava, 2000). Näistä suhteista muodostuu tutkimukseni otsikon 

mukainen taiteen mielellisyys; taide mielessä, mieli taiteessa. Taiteen mielellisyys 

on erilaisiin näkökulmiin ja situaatioihin kietoutuvaa, se muodostuu itsestä huoleh-

timista, maailmassa-olemisesta, suhteesta maailmaan ja taidemaailmaan (Haapala 

2000, 124−126).  

Eksistentialistisen fenomenologian eräs lähtökohta on, että ihmisellä on tarve 

kokea todellisuus ymmärrettävänä ja merkityksellisenä. Tällöin tutkimuksen koh-

teeksi muodostuvat suhteet, joissa ihmiset ovat vuorovaikutuksessa elämis-maail-

maansa ja muodostavat kokemuksia ja merkityksiä koetusta. Tavoitteena on kehit-

tää tapoja ymmärtää todellisuutta ja sen ilmenemisen ja kokemisen tapoja54 (Alerby 

& Bergmark, 2012). Heidegger (1927/2000) tarkastelee maailmaa rakenteena, 

jossa oliot saavat ympärilleen viitesuhteiden verkoston, jossa esineen maailma pal-

jastuu. Mikäli asioita käsitetään pelkästään esillä olevina objekteina, niiden olemi-

sen luonne ei ilmene niiden omassa maailmassaan. Samoin ihmistä ei Heideggerin 

mukaan tule käsittää subjektina, vaan ihminen on paikallaoleminen (Dasein), jota 

kuvaavat erilaiset aktiviteetit ja muiden kanssa suhteissa oleminen (ks. myös Haa-

pala, 2000, s. 124−126).  

Tutkimukseni nimi on mieli taiteessa, taide mielessä. Se on myös tutkimustani 

ohjaava käsitteellinen ja teoriaan kietoutuva lähtökohta. Heidegger (1927/2000, s. 

165, 166) määrittelee asioiden mielellisyyden täälläolon (dasein) olemisen ymmär-

tämisen myötä tulevaksi, jossa ihminen kokee olevan maailmassa olemisensa 

kautta. Näin mielellisyys edellyttää olemisen olemuksen ymmärtämistä ja tarkas-

teltavissa olevan saattamista olemisensa piiriin. Mielen muodostumisen tapahtumi-

sen olen käsittänyt erääksi ihmisen perustavaa laatua olevaksi olemisen tavaksi, 

eksistentiaaliksi, jota voidaan artikuloida ymmärtävässä avaamisessa. Olemisen 

tarkastelussa mieli asetetaan tajunnan ymmärtävään avaamiseen, jossa sitä tarkas-

tellaan olemisen piirissä. 

                                                        
54 Tässä tarkastelussa suhteemme maailmaan voidaan luonnehtia praktiseksi, jolloin asiat ilmenevät 
meille usein käsilläolevuuden näkökulmasta (Zuhandenheit). 
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Kun maailmansisäinen oleva on paljastunut täälläolon olemisen myötä, siis 

tullut ymmärryksen asteelle, sanomme, että sillä on mieli. Mutta se, mikä on 

ymmärretty, ei tarkemmin sanoen ole mieli, vaan oleva tai oleminen. Mieli on 

se, missä jonkin ymmärrettävyys pysyttelee. Kutsumme mieleksi sitä, mikä ym-

märtävässä avaamisessa on artikuloitavissa. Mielen käsite sulkee piiriinsä sen 

muodollisen tukirakenteen, joka välttämättä kuuluu siihen, mitä ymmärtävä 

tulkinta artikuloi. Mieli on luonnoksen ”mihin nähden”, jota strukturoi edeltä 

hallussa oleva, ennakkonäkymä ja esikäsitys, ja jonka mukaan jokin jonakin 

tulee ymmärrettäväksi. (Heidegger, 1927/2000, s. 195, 196) 

Eksistentiaalisen fenomenologian perinteeseen liittyen olen omaksunut ihmisenä 

olemisen kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen. Se on eräs tutkimukseni lähtökohtiin 

ja mm. analyysin taustalla vaikuttava tekijä. Se määrittelee elämäkerroissa ilmene-

vän taidekokemuksen ja siihen liittyvän maailmasuhteen olemusta. Se muodostaa 

erään tärkeän ymmärtämiseni ja maailman tulkintani horisontin, jonka kautta sekä 

jäsennän omaa ajatteluani että myös tarkastelen ja tulkitsen, kuinka taide ilmenee 

haastateltavieni puheessa suhteessa maailmaan ja maailmassa olemiseen (vrt. Varto, 

2005, s. 44). 

Fenomenologian ja eksistentialismin piirissä on paljon käytetty Rauhalan 

(1993a) muotoilemaa holistista ihmiskäsitystä, jossa ihmisen olemisen peruskate-

goriat esitetään kolmijakoisena, mutta toisiinsa kietoutuvina. Ihmisen oleminen 

muodostuu ihmisen situationaalisuuden, tajunnallisuuden ja kehollisuuden55 perus-

talle, jotka kuitenkin muodostavat ykseyden (Rauhala, 1993a, s. 69–75). Rauhala 

luonnehtiikin ihmiskäsitystään moneudella ykseydessä. Näille kolmelle ihmisenä 

olemisen muodolle on ominaista erottamattomuus maailmasta, jossa yksilö elää 

(Rauhala, 1993a, s. 144, 145, 1993b, s. 35). 

Tarkastelen ihmisenä olemista perusolemukseltaan intentionaalisena56 ja situ-

aatiosidonnaisena. Ihmisenä oleminen toteutuu suhteessa omaan elämismaailmaan 

eksistoivana ja toimivana yksilönä, minkä perustalta muodostuu merkityksiä. Tämä 

                                                        
55 Kehollisuus on ja tulee ilmi maailmasuhteen perustavana lähtökohtana. Kertomuksissa se kätkeytyy 
jokapäiväiseen olemiseen, ja sairauden kohdalla se nousee esiin särönä maailmasuhteessa. Kehollisuus 
liittyy selkeästi muutamien maailmasuhteen kuvausten yhteyteen. Tutkimuksen rajaamisen vuoksi en 
tarkastele keholisuutta tässä yhteydessä enempää. 
56 Intentionaalisuuden alkuperä on Brentanon teksteissä, joista Husserl toi käsitteen filosofisen tarkas-
telun piiriin ja samalla aloitti uudelleen pohdinnan subjektin ja objektin välisestä ongelmasta (Rauhala, 
1989, s. 129). Määttäsen (2005b) mukaan fenomenologisen tarkastelun lähtökohtana on tietoisuuden 
intentionaalisuus, ”aboutness”, jonka ansiosta havaitut objektit ilmenevät merkityksellisinä. Fenomeno-
logia on kiinnostunut vain siitä havaintokokemuksen aspektista, joka on tietoisuudesta peräisin. Reaali-
sen objektin olemassaoloa ei kiistetä, se sulkeistetaan eli pannaan sulkumerkkeihin (Määttänen, 2005b). 
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tarkoittaa ihmisen toiminnan suuntautumista, mikä ilmenee mm. kuvataiteen teke-

misenä ja kiinnostuksena taiteeseen ja tässä tapauksessa myös elämänkertomuksen 

luomisena57. Narratiivisessa tarkastelussa intentionaalisuus myös suuntaa ihmisen 

elämän tapahtumia kertomuksen kautta, jolloin muodostetaan kertomuksia omia 

tarpeita varten (Ihanus, 1999, s. 245–247). 

Varton (2005) mukaan situaatio merkitsee ihmisen suhdetta maailmaan ja tar-

koittaa kietoutuneisuutta rakennetekijöihin ja ehtoihin, joiden kanssa ihmiset voi-

vat joutua suhteeseen. Elämä toteutuu tietyissä situaatioissa, joissa tapahtumien 

kulkuun vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Näissä elämäntilanteissa tajunnallisuus on 

se ihmisen olemisen ulottuvuus, jolla yksilö voi tuoda nämä olemisen tavat itselleen 

ymmärrettävinä tietoisuuteensa, tarkastella niitä, luoda kertomuksia ja tuoda esiin 

niissä ilmeneviä merkityksiä (Varto, 2005, s. 72).  

Kertomusten kautta on mahdollista tarkastella inhimillistä tapaa rakentaa käsi-

tystä ja kokemuksia, ts. tietoa maailmassa. Kertomuksen tavat olla ja vaikuttaa ih-

misten elämässä muodostavat olennaisen osan ymmärtämistäni ja mahdollisuuttani 

tarkastella, analysoida sekä ymmärtää ihmisen elämässä tapahtuvia kokemuksia ja 

elämismaailmaa (vrt. Hyvärinen, 2006b, s. 1). Sen ontologinen lähtökohta on to-

dellisuuden moninaisuudessa, moniarvoisuudessa ja integroituvuudessa. Näkemys 

käsittää maailman monimutkaisena olevana, joka koostuu erilaisista laaduista, jota 

ei voida rajata toisistaan. Elämismaailman ilmiöt eivät ole dikotomisia, eikä esi-

merkiksi mieltä ja kehoa voida erottaa toisistaan (Alerby & Bergmark, 2012).  

Ihmisenä olemiseen ja taiteen merkityksellisyyteen liittyy ihmiskäsityksen 

kannalta olennaisesti myös intentionaalisuus (Varto, 1994). Dufrennen (2000) mu-

kaan se on sekä ihmisen että taideteosten eräs perustavaa laatua oleva olemisen tapa, 

ja se ilmenee haastateltavien kiinnostuksen suuntaamisessa taiteeseen, mutta myös 

teosten ja ihmisten olemiseen liittyvänä perimmältään itsessään paljastavana ole-

misen intention kautta, joka paljastuessaan kokijalle synnyttää sekä subjektin että 

objektin. Intentionaalisuus luo sekä kertojan että kertomuksen, mutta samalla in-

tentionaalisuus ilmenee tekijän maailman paljastamisena ja kohteen maailmointina. 

Näin kokemuksen kuvaaminen paljastaa sekä kokijan että maailman, joka maail-

moi kokijassa. Kertomuksissa subjekti ja objekti edellyttävät toisensa ja muodos-

tuvat niitä yhdistävän siteen intention kautta. Intentionaalisuuden analyysi tuo esiin 

                                                        
57 Kertomusten ja taiteen luomista voidaan tarkastella myös halujen toteutumina. Eri teoreetikot tarkas-
televat niitä eri lähtökohdista, mm. muutamat psykoanalyyttisesti orientoituneet tukijat mieltävät luovat 
prosessit usein seksuaalisten halujen toteutumina. Tässä tutkimuksessa intentionaalisuuden syyt käsite-
tään fenomenologisesta ja pragmatistisesta näkökulmasta, eikä kertomusten syntymiselle etsitä syitä 
kertomuksien ulkopuolelta, alitajunnasta tai vieteistä. 
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objektin ilmenemisen tavan olla sidoksissa sen tarkastelijan intentioon. Intentio-

naalisuus edeltää asioiden olemisen ilmentämistä ja samalla loitontaa kohdettaan 

ontologisesta idealismista. Fenomenologian näkökulmasta kohteen konstituoimi-

nen syntyy kokemuksessa, ja esteettisen kokemuksen tarkastelu mahdollistaa in-

tentionaalisuuden pohdintaa tarkastelijan näkökulmasta (Dufrenne, 2000, s. 27).  

Omasta näkökulmastani ihminen reaalistuu edellä mainituissa olemisen suh-

teissa kokonaisuutena, jossa edellytetään eri ulottuvuuksien yhdistämistä. Mikään 

niistä ei ole olemassaolon kannalta toistaan tärkeämpi, mutta tutkittavien ilmiöiden 

kannalta niiden painotuserot vaihtelevat. Tähän perustavaa laatua olevaan lähtö-

kohtaan yhdistyvät käsitykseni ihmisestä maailmassa toimivana ja olevana yksi-

lönä, jonka olemisen tarkasteleminen mahdollistuu ihmisen eksistentiaalisuudessa 

(Heidegger, 1927/2000). Nämä lähtökohdat ovatkin olleet tärkeitä tutkimukseni 

epistemologiselle ja ontologiselle tarkastelulle, mutta myös aineiston analyysin pe-

rusteella tehdyt tulkinnat ovat sidoksissa ihmiskäsitykseeni58  ja siihen liittyvään 

teoreettiseen orientaatiooni. Käsitykseni ihmisestä ja tutkimastani aiheesta määrit-

televät tapaani kohdata tutkittavani, elämäntilanteet ja ilmiöt, joita haastateltavani 

minulle kertomuksissa kuvaavat.  

                                                        
58 Rauhalan ja Varton mukaan tutkija kietoutuu tutkimuksessaan johonkin käsitykseen ihmisestä (Rau-
hala, 1993a, s. 69; Varto, 2005). Heikkinen (2001b) mukaan ihmiskäsityksen dikotomiassa on usein 
kysymys ihmisenä olemisen määräävistä tekijöistä: ihmisen olemus eli essenssi tai ihmisen olemassaolo 
eli eksistenssi. Edellä mainittuja tekijöitä painottavat eri tavalla essentialistinen ja eksistentialistinen 
ihmiskäsitys. Essentialistisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä oletetaan olevan jokin perimmäinen 
olemus, sisäinen ydin, joka määrittää ihmistä perustavalla tavalla jo ennen hänen olemassaoloaan. Syn-
tymästä alkunsa saanut minä kasvaa ja kehittyy omalla ainutlaatuisella tavallaan. Vähittäisistä muutok-
sista huolimatta se pysyy kuitenkin perusominaisuuksiltaan samana. Eksistentialistisen ihmiskäsityksen 
mukaan ihmisellä ei ajatella olevan mitään ennalta määrättyä ihmisen ideaa tai perimmäistä olemusta. 
Hän vain sattuu olemaan olemassa ja hänen pitää luoda itsestään se, mitä hän haluaa olla (Heikkinen, 
2001b, s. 28, 113, 114).  
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2.4 Fenomenologinen estetiikka 

Fenomenologinen estetiikka 59  voidaan määritellä fenomenologian perinteestä 

kumpuavaksi käsitykseksi taiteesta inhimillisen olemisen ilmentymänä60, joka sul-

kee piiriinsä eksistentiaalisen olemisen ymmärtämisen ja estetiikan tradition61. Fe-

nomenologinen estetiikka ja sen tapa tarkastella maailmaa ovat sulautuneet osaksi 

hermeneuttista ymmärtämisprosessiani. Se suuntaa tapaani tutkia kohdattua, elä-

mää, taidetta ja sen ilmiöitä. Fenomenologisen estetiikan näkökulmasta kokemuk-

set taiteesta ja taiteessa sekä niistä muodostuvat merkitykset ovat henkilökohtaisia 

ja subjektiivisia. 

Omalle ajattelulleni erityisen merkittäväksi lähtökohdaksi on muodostunut 

Heideggerin Taideteoksen alkuperä (1996; saksankielinen alkuteos Der Ursprung 

des Kunstwerkes, 1935–1936), jossa Heidegger tarkastelee taiteen ja teoksen ole-

mista sekä käsittää teoksen maailman avaavana olevana 62 . Heideggerille 

(1927/2000) teoksen totuus ilmenee kätkeytymättömyytenä, historiallisesti määrit-

tyneenä olemisena, jossa ihminen kohtaa asiat merkityksellisessä viittaussuhdever-

kostossa, maailmassa. Tämä merkityksen mahdollistama maailma on ymmärtämi-

sen mahdollistama horisontti, joka on historiallisuuden tapahtumista. ”Maailma 

maailmoi siellä, missä historiamme olemukselliset ratkaisut tapahtuvat” (Heideg-

ger, 1936/1996, s. 44).  

                                                        
59 Haapala ja Lehtinen (2000) käyttävät taiteen elämismaailmaan kietoutuvasta tarkastelusta käsitettä 
fenomenologinen estetiikka. Fenomenologisen estetiikan piiriin voidaan lukea joukko filosofeja, jotka 
ovat kirjoittaneet taidekokemuksesta tai taiteesta tavalla, joka voidaan käsittää fenomenologiseksi. 
Muutamia mainitakseni, Heidegger, Ingarden, Dufrenne, Sartre, Merleau-Ponty ja Gadamer. 
60 Käsitteen tarkka määrittely on ongelmallista johtuen suuntauksen sisällä vallitsevista painotusten mo-
ninaisuudesta. Fenomenologinen estetiikka on saanut vaikutteita sekä vanhasta filosofisesta perinteestä 
että myös muista tieteen aloista (Haapala & Lehtinen, 2000, vii–viii). 
61 Luodon (2000) mukaan perinteisessä estetiikassa taide ja kauneus on käsitetty aistimisen kohteiksi, 
mutta samalla niiden merkitys, mielekkyys tai totuus on itsessään jotakin yliaistista. Taideteos on käsi-
tetty joksikin, jonka mielekkyys ei ole siinä itsessään. Teos on objekti, joka esittää jostakin yliaistisesta 
ja joka itsessään on ymmärretty esimerkiksi henkiseksi tai järjelliseksi. Tämä metafyysinen tapa tarkas-
tella taidetta ja kauneutta on hallinnut länsimaista estetiikan ajattelua alusta lähtien (Luoto, 2000, s. 94, 
95).  
62 Taideteoksen alkuperä on ensimmäinen teos, joka tarkastelee taidetta näkökulmasta, jota voi luon-
nehtia fenomenologisen estetiikan piiriin kietoutuvaksi. Teoksessaan Heidegger kohdistaa huomion eri-
tyisesti taideteoksen olemiseen, joka ilmenee teoksen maailman moninaisena paljastumisena. Tarkaste-
lussaan Heidegger irrottautuu Husserlin reduktion käsitteestä ja asettaa taideteokset ja kokemukset nii-
den olemisen analyysiin. Teoksen tarkastelu suuntautuu yhä enemmän kokijan ja teoksen olemisen ja 
maailman tarkasteluksi ja pohdinnaksi. Teoksen olemisen kannalta on yhdentekevää, ovatko niiden 
muodostamat maailmat todellisia vai kuvitteellisia, eikä tekijän intentiolla ole merkitystä itse taideko-
kemuksen tai sille annetun merkityksen kannalta. 
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Heidegger ei pyri tarkastelemaan taidetta estetiikan perinteen mukaisesti, vaan 

asettaa kysymyksen taiteen olemuksesta uudella tavalla. Kysymys on taiteen ole-

misesta: ”mitä ja miten taideteos on?” Näin Heidegger kohdentaa huomion teok-

seen ja toteaa kysymyksen olevan ”estetiikan ylittämisestä”63. Heidegger kohdistaa 

ajattelun erityisesti teoksen olemiseen ja totuuden tapahtumiseen, taidetta on luon-

teenomaista tarkastella totuuden tapahtumisena64 (Heidegger, 1936/1996, s. 39–59). 

Tällöin taidetta tarkastellaan tietoisuutena, joka muodostuu suhteessa maailmaan. 

Taide on olemassa taiteena, ei minään muuna65 ja taiteen kokeminen on fenomeno-

loginen ajattelun vapauden avaava tila66, joka mahdollistaa kohteen tarkastelun sen 

avaaman maailman kautta. Tällöin on kyse olevan tulemisesta ilmeneväksi, mikä 

tekee mahdolliseksi asettaa se myös fenomenologiseen tarkasteluun, jolloin taide-

kokemuksen mielellä on usein taipumus kätkeytyä.  

Heidegger luo taiteen olemuksen tarkastelulla edellytyksiä taiteeseen kohdis-

tamamme perusasenteen muutokselle (Sivenius, 1996, s. 11). ”Tavan, jolla ihminen 

kokee taiteen, on määrä antaa tietoa taiteen olemuksesta” (Heidegger, 1936/1996, 

s. 83). Heideggerin (1936/1996) ajattelussa teoksen olemisen tapa on myös maail-

moinnin67 mahdollisuudessa. Omassa ajattelussani maailmointi mahdollistaa mer-

kityksen muodostamisen horisontteja, kokemus on mahdollisuuksien avaamista 

olevaan ja olemiseen. Fenomenologisessa estetiikassa tarkastelen taidetta laajana 

moniulotteisen olemisen mahdollistavana entiteettinä, jonka tarkastelussa myös pe-

rinteinen estetiikka on yksi kokemisen ja ymmärtämisen mahdollisuus. Luodon 

                                                        
63 Fenomenologisen estetiikan ensimmäinen käänne tapahtui 1927, jolloin Ingarden (2000) asetti kysy-
myksen taiteen olemassaolosta uudella tavalla. Ingarden oletti taideteoksen olevan taiteilijan luovien 
aktien puhtaasti intentionaalinen tuote (Ingarden, 2000, s. 6–8). 
64 Ricoeur luonnehtii Heideggerin ajattelua hermeneuttiseksi ontologiaksi (Ricoeur, 2005a). 
65 Analogisesti yllä mainitun kanssa käsitän, että taideteos on olemassa taiteena. 
66 Heidegger tarkastelee kauneutta ja totuutta suhteessa tulkinnan vapauteen. Heideggerin ajattelu voi-
daan tulkita vapauden fenomenologiana, jossa taide ja kauneus antavat suunnan vapauden ajattelemi-
selle. 
67 Heidegger (1936/1996) käyttää teoksen olemisesta maailmoinnin käsitettä. ”Teoksena oleminen tar-
koittaa maailman pystyttämistä. … Maailma maailmoi ja se on olevampi kuin se minkä voimme tavoit-
taa ja kuulla ja missä luulemme olevamme kuin kotonamme. Maailma ei ole koskaan edessämme mah-
dollisena havainnon kohteena. Maailma on aina se ei-kohteinen, jonka alaisia olemme niin kauan kuin 
syntymän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen polut pitävät meitä temmattuina olemiseen. Maailma 
maailmoi siellä, missä historiamme olemukselliset ratkaisut tapahtuvat, missä ne valloitetaan, hylätään, 
tulkitaan väärin ja missä niitä taas tavoitellaan. … Maailman avautuessa jokainen olio saa joutohetkensä 
ja kiireensä, läheisyytensä ja kaukaisuutensa sekä avaruutensa ja ahtautensa. Maailmointiin on koottu 
yhteen juuri se tila, josta jumalien säilyttävä armo tulee lahjoitetuksi tai kielletyksi. Myös Jumalan pois-
jäämisen onneton kohtalo on eräs tapa, jolla maailma maailmoi. Teos luovuttaa juuri teoksena mainitun 
tilan. Luovuttaminen tarkoittaa tässä sekä avoimelle ominaisen vapaan vapauttamista että tämän vapaan 
järjestämistä piirteidensä kokonaisuudeksi. … Teoksena teos pystyttää maailman. Teos pitää maailman 
avoimen avoinna” (Heidegger, 1936/1996, s. 44, 45). 
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(2000) mukaan taideteos on Heideggerille siinä mielessä erityinen oleva, että se ei 

ole sidottu aikaansa, vaan kykenee avaamaan historiaa, avaamaan uuden maailman. 

Teos on historiallinen, koska se voi paljastaa uudella tavalla oman ei-historiallisuu-

tensa, jota Heidegger kutsuu ”maaksi”68 . Heidegger (1927/2000, s. 41) käyttää 

myös ihmisen sidonnaisuudesta aikaan käsitettä historiallisuus. Samalla Heidegger 

avaa näkökulman teoksen olemisesta subjektin ja objektin sekä aistisen ja yliaisti-

sen ulkopuolelle, ihmisen historiallisesta täälläolosta johtuvaksi tulkinnaksi. ”Fak-

tisessa olemisessaan täälläolo on aina se, miten ja mikä jo oli. Se on menneisyy-

tensä joko ilmeisellä tai vähemmän ilmeisellä tavalla” (Heidegger, 1927/2000, s. 

41). 

Heideggerin tavoitteena ei ole uuden ontologisen opin luominen, vaan perin-

teisten ontologisten mallien purkaminen (Luoto, 2000, s. 95–99). Tässä tarkaste-

lussa Heidegger irrottautuu perinteisistä tradition ja kielen käsitteistä sekä niiden 

tarjoamista itsestäänselvyyksistä. Materiaalisuuden ja ideaalisuuden suhteen selvit-

tämisestä luovutaan, taiteessa tarkastellaan teoksen materiaalin ja oliomaisuuden 

olemista. Siinä keskeisiksi käsitteiksi muodostuvat teoksen maa, maailma ja totuu-

den tapahtuminen (Heidegger, 1936/1996). 

Heideggerille taiteen kokeminen on intressitöntä, jolloin teoksesta ei rajata mi-

tään pois, vaan keskitytään tarkastelemaan nimenomaan sitä mikä on (Lehtinen, 

2000, s. 73–74). Tällöin taideteos on taiteilijan luoma esteettisesti merkityksellisen 

muodon perusta, joka ei ole kokonaisuudessaan havaittavissa. Aikaansaatu koko-

naisuus saattaa johtaa myös sellaisten uusien kvaliteettien ilmenemiseen, joita tai-

teilija69 ei ole alun perin huomioinut (Ingarden, 2000, s. 14). Tällöin katsojan, teki-

jän ja teoksen intentionaalisuus70 muodostuvat olennaisiksi tarkastelun ulottuvuuk-

siksi. Haapalan (2000) mukaan teoksen olemus on, että se on luotu ja että se poik-

keaa olennaisesti asioista, jotka ovat olemassa välineenä tai valmiina. Välineenä 

olemiselle on tyypillistä huomaamattomuus, soveltuminen oman käyttöönsä. Tai-

deteoksen ominaispiirre on, että se on tarkoitettu koettavaksi, tulla huomatuksi 

                                                        
68 ”Maa on se mihin kohoaminen kätkee takaisin kaiken kohoavan sellaisenaan. Maa on (West) kätke-
vänä kohoavassa”. ”Kreikkalaiset nimittivät ja varhain tätä syntymistä ja kohoamista niin itsessään kuin 
kokonaisuudessaan sanalla fysis” (Heidegger, 1936/1996, s. 42).  
69 Taideteos on luomisessaan toteuttanut taiteilijan intention tiettyihin kvaliteetteihin, mutta havainto-
kokemuksessa se täydentyy edelleen kokijan toimesta (Ingarden, 2000, s. 14). 
70 Dufrennen (2000) mukaan intentionaalisuus ilmaisee aina objektin ja subjektin välistä yhteyttä mutta 
ilman, että niistä kumpikaan olisi alisteinen jollekin ylemmälle tekijälle tai häviäisi niitä yhdistävään 
suhteeseen (Dufrenne, 2000, s. 28). Teos edellyttää kokemista, jossa ajattelemme teosta jo itsessään 
taideteoksena. Kokemuksessa taideteos ei ole itsessään olemassa kuin esineenä ja teos konstituoituu 
varsinaisesti sen kohdatessa kokijan maailman. Subjekti sallii teosten ja olevien ilmetä niille ominaisella 
tavalla, jolloin korostetaan kykyä avautua olemiselle (Dufrenne, 2000, s. 27). 
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(Haapala, 2000, s. 146−149). Dufrenne (2000) toteaa, että objektin ulkoisuutta ei 

voida redusoida, kuten ei myöskään subjektin transsendentaalia71 itseyttä. Trans-

kendenssi72 merkitsee liikettä, jossa subjekti konstituoituu subjektina suuntautues-

saan kohti objektia havaitsemisen tasolla (Dufrenne, 2000, s. 28). Subjekti kutsu-

taan olemisen todistajaksi, millä tarkoitetaan olemisen paikan näkemistä ja subjek-

tin merkitystä paikallaolemisena siten, että subjekti heittää luonnoksia objektin ole-

miselle. Oleminen itse toimii valona subjektin ja objektin välisen suhteen alullepa-

nossa73 (Dufrenne, 2000, s. 27). 

Heideggerin filosofiassa taideteos määrittyy olevaksi, joka korostaa suhdettaan 

omaan olemiseensa ja siihen, mikä on kätkeytymättömyyttä ja joka sallii olevan 

ilmetä. Heideggerin jälkeisessä fenomenologisessa pohdinnassa taidekokemuksen 

olemusta ja siihen vaikuttaneita tekijöitä tarkastellaan laajemmin kokemuksen eri 

osapuolien, tekijän, vastaanottajan, teoksen ja taidemaailman intentioista ja kon-

teksteista. Narratiivisen ja hermeneuttisen tulkinnan kannalta on olennaista ymmär-

tää, kuinka fenomenologisen estetiikan myötä teoksen ontologisessa tarkastelussa 

tapahtuneet merkittävät muutokset heijastuvat taiteen kokemiseen ja ajattelun ja 

kerronnan traditioihin, joista yksi on esteettinen kokemus.  

2.5 Pragmatismi ja esteettinen kokemus 

Taidekokemuksen tarkasteleminen esteettisen kokemuksen näkökulmasta ja sen 

muotoutuminen tutkimuksen yhdeksi keskeiseksi teoreettiseksi tarkastelun lähtö-

kohdaksi ei ollut itsestäänselvä valinta. Fenomenologiaan liittyvä estetiikan pe-

rinne on ollut selkeä tutkimuksen teoreettinen lähtökohta, ja sen kanssa narratiivi-

sen ja pragmatistisen paradigmojen saattaminen rinnakkaiseen tarkasteluun oli 

haastavaa74.  

                                                        
71 Transsendentaalinen viittaa kokemuksen välttämättömiin ennakkoehtoihin, jotka voimme tavoittaa a 
priori reflektiolla (Sartre, 2004, s. 14–15). 
72 Transkendenssi (transsendenssi), etymologisesti sanan taustalla on latinan transcendere ”kiivetä ylitse, 
ylittää.” Filosofiassa on kyse metaforisesta ylittämisestä (Sartre, 2004, s. 14). 
73Varton mukaan on myös mahdollista, että teos ei maailmoi; teoksen maailma ja havaitsijan maailma 
eivät kohtaa ihmisen varsinaisessa olemisessa (Varto, 1994, s. 42–60). Tällöin teos koetaan itselle mer-
kityksettömäksi. 
74 Ajattelun ja tarkastelun suuntaaminen näiden tieteen eri perinteiden välillä edellytti niiden teoreettis-
ten lähtökohtien selvittämistä. Teoriaan perehtyessä oli helppo todeta näiden mm. ihmiskäsitykseltään 
ja erityisesti epistemologian osalta toisiinsa eroa tekevien näkökulmien traditioiden ominaispiirteet, 
mutta toisaalta huomio kiinnittyi useissa kohdissa teoreetikkojen tapaan tarkastella kokemuksen ja eri-
tyisesti taidekokemukseen liittyviä merkityksiä, konteksteja ja tekijöitä tavalla, jossa oli toisiaan täy-
dentävä näkökulma. Tarkastelun tieteenfilosofinen perinne oli eri, mutta tarkastelun tavat toivat toisiinsa 
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Pragmatismilla on ollut vankka asema kokemuksen ja erityisesti taidekoke-

muksen tarkastelussa osana inhimillistä kasvua ja kehitystä (Dewey, 2010; Määttä-

nen 2009, 20012; Sutinen, 2004; Väkevä, 2004). Pragmatismissa ja erityisesti De-

weyn ajattelussa kokemuksen käsite on laaja. Sillä tarkoitetaan minkä tahansa eliön 

ja sen ympäristön välistä vuorovaikutusta, jossa syntyy jännitteitä, joita pyritään 

purkamaan. Tätä sopeutumisprosessia Dewey kutsui käsitteellä tutkimus, ”inquiry”. 

Tällä Dewey tarkoitti situaation muutosta ja kokemuksen muodostamista kokonai-

suudeksi (Poulos & Boydston, 1991, s. 108). 

Deweyn ajattelussa esteettinen kokeminen saa erityisaseman sen ominaisluon-

teen vuoksi. Väkevä (2009, s. 49) ehdottaakin Deweyn kokemuksen käsitteen tar-

kastelussa sen laajaa merkitystä. Tällöin myös taide käsitteenä kattaa kokemisen 

sekä katsomiseen ja ajatteluun että taiteen tekemiseen liittyvät aspektit hyvin laa-

jasti75. Esteettinen kokemus voi syntyä millä elämän alueella tahansa. Tässä tutki-

muksessa rajaan kuitenkin esteettisen kokemuksen tarkastelun tarkoittamaan ni-

menomaan taiteen piiriin kietoutuvaa kokemusta, vaikka tässä tarkastelussa käsitän 

niiden liittyvän kontekstin osalta myös arjen kokemuksiin koko laajuudessaan.  

Ingardenin (2000) mukaan taiteessa esteettinen kokemus76 kohdentuu tarkas-

teltavan esteettisen objektin olemassaoloon. Objektilla tarkoitetaan erityisesti huo-

miota herättävää kvaliteettia. Se synnyttää emotionaalisesti värittyneen kokemuk-

sen ja erityisyydellään tietyn ilmapiirin, jossa katsojaan herää kiinnostus ja halu 

                                                        
nähden mielenkiintoisia teoreettisia avauksia. Eri teorioissa usein käytetään hyvin samankaltaisia käsit-
teitä, puhutaan intentioista ja intentionaalisuudesta, vireestä ja virittäytyneisyydestä. Ajatuksellinen ja 
käsitteellinen läheisyys on ilmiselvä. 
75 Väkevä (2009, s. 49) viittaa taiteen käsitteen etymologiaan historiallisesti. Taiteen englanninkielinen 
art perustuu latinan kielen sanaan ars, jonka käännös viittaa kreikan tekhne-käsitteen laajaan merkityk-
seen taitona kitaransoitosta veneen rakentamiseen. Tarkastelussaan Dewey kuitenkin fokusoi ajattelunsa 
kuvataiteen piirissä. Suomessa mm. Väkevä (2004, 2009), Westerlund (2002) sekä Westerlund ja Vä-
kevä (2011) ovat laajentaneet tarkastelua mm. musiikin piiriin. 
76 Dufrennen (2000) mukaan puhtaassa esteettisessä kokemuksessa luovutaan uskosta todelliseen maa-
ilman olemassaoloon ja sekä käytännöllisiin että älyllisiin intresseihin. Ainoa maailma, joka on läsnä 
subjektille, on esteettisen objektin maailma, joka ilmenee sikäli kuin se ilmaisee jotakin. Objektin maa-
ilma on olemassa riippumatta sen todellisuudesta tai epätodellisuudesta. Esteettisessä kokemuksessa 
subjektin ja objektin suhde hämärtyy, jolloin irrottaudumme objektisuhteesta tavoittaaksemme teoksen 
kanssa vireen. Näin kokemuksemme ruumiillistuu ja kykenemme saavuttamaan ilmaisun ja sen myötä 
mahdollisesti tavoitamme myös emotionaalisen merkityksen. Tunteminen on mahdollista vain, jos 
olemme ruumiillisesti läsnä objektille. Tämä sisältää myös historiallisuutemme, jonka tuomme muka-
namme kontemplaatioon. Näin ruumiimme on läsnä herkistyneenä aistimelliselle ja katsojalla on mu-
kanaan myös emotionaalinen tieto (a’priori) ja voimme tunnistaa mahdollisen emotionaalisen läsnäolon 
(Dufrennen, 2000, s. 28). Usein taiteen kokemisen kuvauksissa todellistuu Dufrennen kuvailema teok-
sen maailma ja totuuden tapahtuma. Kokemuksessa reduktoituu lopulta kaikki käsitteellinen, ja jäljelle 
jää vain voimakas kokonaisvaltainen kokemus, jossa teosta ei pyritä rekonstruoimaan, vaan kokemaan 
ja maailmoimaan sen omassa olemisessaan. 
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oleilla sen vaikutuspiirissä. Objekti tyydyttää katselijan ja muodostuu erityiseksi 

esteettiseksi objektiksi. Kokijassa syntyy yhteydestä objektin erityisiin kvaliteettei-

hin hämmästyksen, mielenkiinnon, ihastuksen ja jopa onnen tunnetta. Toisaalta ob-

jektin synnyttämä tunne saattaa olla myös epämieluisa. Kohde vaatii täydentämistä 

ja pakottaa katsojan etsimään muita merkityksellisiä kvaliteetteja, joiden löytämi-

sen myötä epätyydyttävyys voitaisiin poistaa. Näin prosessista saattaa muodostua 

pitkä ja luova, ja siinä jopa luodaan uusia kvaliteetteja (Ingarden, 2000, s. 13–14). 

Taiteen kokeminen tutkimuksen kautta edustaa väylää esteettiseen kokemuk-

seen, ts. kokemukseen, joka saavuttaa tasapainon, täyttymyksen. Samalla koke-

muksen huipentuminen muodostaa taiteen määrittelemisen ehdon, ei ole kyse tai-

deteoksesta, mikäli kokemus ei saavuta täyttymystään. Taide viittaakin toimintaan, 

jossa ihminen pyrkii saavuttamaan tasapainotilan ja tutkimaan sekä ilmaisemaan 

siihen liittyviä merkityksiä. Tämä merkitys tai mieli voi muodostua myös välittö-

mästi, tapahtumassa konstituoituu aikaisemmin koettu uudella tavalla, jota voidaan 

kutsua myös valaistumiseksi77 (Boydston, Levine & Baysinger, 1988, s. 232).  

Esteettisessä kokemuksessa on aina kyse tunteen sävyttämästä situaatiossa78 

tapahtuvasta pyrkimyksestä joko tutkimuksen tai välittömyyden kautta kohti tasa-

painoa, joka voi olla kokonaisvaltainen, eheä ja tunnepitoinen, ts. esteettinen koke-

mus (esthetic experience, an experience). Saavutetun uuden tasapainotilan välittö-

mät sisäiset merkitykset nousevat esiin ja muodostuvat kokemukselle ominaisiksi 

(Boydston ym., 1988, s. 10, 63, Dewey, 2010). Väkevä (2009, s. 50, 52) täsmentää 

esteettisen kokemuksen kriteeriksi jatkuvuuden, jossa kokemisen eri vaiheet muo-

dostavat jatkuvuuden ja ainutlaatuisuuden, ts. yksilöllisyyden, jolla on oma identi-

teettinsä eikä sitä voi kokea enää toista kertaa samanlaisena. Samalla kokemukseen 

liittyy jo mainittu emotionaalisuus, joka tekee siitä kokemuksena yksilöllisen. Es-

teettinen kokemus on tutkimusprosessin myötä emotionaaliselta merkitykseltään 

aikaisempaa välitöntä kokemusta emotionaalisesti rikkaampi ja samalla laaduk-

kaampi. Esteettisen kokemus kokoaa situaatiossa tapahtuvia kokemuksen eri yksi-

löllisiä ulottuvuuksia kokonaisuudeksi79  (ks. myös Poulos & Boydston, 1991, s. 

75–76, s. 75–76). Kokemuksen tasapainotilaan liittyy tasapainon saavuttamisen 

myötä välitön merkityksellisyys, jolloin kokijalla ole välitöntä tarvetta uuteen tut-

kimukseen ja kokija voi keskittyä hetkellisesti nauttimaan saavutetusta olotilastaan. 

                                                        
77 Heidegger käyttää tästä käsitettä lichtung, aukeama (Heidegger, 1936/1996). 
78 Situaation kokemuksen ja tutkimusprosessin lähtökohtana on yhteinen sekä pragmatismille että feno-
menologialle (Boydston ym., 1988; Heidegger, 1927/2000). 
79 Tätä ominaisuutta Dewey kutsuu kokemuksen tertiääriseksi kvaliteetiksi (Poulos & Boydston, 1991, 
s. 75–76). 
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Taiteen kohdalla voidaan puhua taiteesta nauttimisesta. Näin esteettinen kokemus 

liittyy välittömään merkityksellisyyteen, mikä ilmenee myös haastateltavien pu-

heessa.  

Deweyn (2010) mukaan taiteen kokeminen ei ole passiivinen tapahtuma, vaan 

kokija osallistuu aktiivisesti alati tarjoutuvissa uusissa tutkimusprosesseissa, pro-

sessi on dynaaminen ja ajallisesti jäsentyvä. Kyseessä ei ole sarja aistivaikutelmia, 

vaan vuorovaikutusta ympäristön kanssa (Väkevä 2009, s. 51). Näin elämä näyt-

täytyy sarjana tutkimusprosesseja ja historioita, joissa ilmenee ihmisen menneisyys. 

Merkitykset syntyvät osaksi välittömien ja välittyneiden emotionaalisesti väritty-

neiden kokemuksien kokonaisuutta (Väkevä 2009, s. 50). 

Deweylle (2010) merkitysten välittyminen on symboleihin ts. kieleen sidottua 

ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvaa80. Eräs taiteen tarkastelun ja tulkitse-

misen horisontti on taiteen käsittäminen analogiana ja symbolina81. Taiteen koh-

dalla tämä tarkoittaa intentionaalista toimintaa, jossa teos asetetaan välineelliseen 

tilaan päämäärän saavuttamiseksi. Kokemuksessa taide liittyy henkilön omaan elä-

mismaailmaan, jossa taide toimii merkityksen kantajana tapana tuoda teokseen 

merkityksiä. Tämä tapahtuu sekä taiteen tekemisen että katsomisen prosessissa.  

                                                        
80 Steinbockin (1985) mukaan taideteoksen symbolisen ja tekstuaalisen kokemisen tarkastelun perusta 
on semiotiikassa, tieteessä, joka tarkastelee merkkejä, merkkijärjestelmiä, niiden tuottamista ja käyttöä. 
Tarkastelun lähtökohdat ovat antiikissa, mutta nykyaikaisen semiotiikan perusteoriat ovat kirjoittaneet 
Saussure ja Peirce. Tieteellisen semiotiikan juuret ovat 1900-luvun alkupuolelta Saussuren teorioissa, 
venäläisessä formalismissa ja Prahan koulukunnan ajattelussa. Semiotiikan ja strukturalismin synty si-
joittuu ajankohtaan, jolloin myös modernismi syntyi. Tämän jälkeen semiotiikka on tieteenalana levin-
nyt tarkastelemaan kaikkea kieleen sidottua kulttuuria (Steinbock, 1985, s. 18–19). Semiotiikka on ins-
titutionaalistumisensa jälkeen laajentunut laajaksi yhteisöksi, joka on saanut kansallisia ja kulttuurillisia 
piirteitä (Tarasti, 1984, s. 34). 
81 Aaltonen (2010, s. 52) tarkastelee symbolien merkitystä osana taidemaailman sääntöjä ja käytänteitä. 
Tässä yhteydessä en tarkastele symboleja osana taidemaailmaa, vaan tarkastelu fokusoituu henkilökoh-
taiseen merkityksenantoon ja niiden ilmenemiseen symbolien kautta.  
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Taidekokemuksessa merkityksen muodostamisen lähtökohta on taiteen ym-

märtäminen kielenä82, joka eroaa puhutusta kielestä. Taiteen kieleen liittyvät teki-

jöiden tuottamat teokset (merkit83) ja niiden merkitysten maailma sekä kokijan elä-

mismaailma, jossa muodostetaan ja konstruoidaan uusia merkityksiä. Katsojan 

kontemploidessa taideteoksia niiden täytyy olla olemuksensa vuoksi saatettuja fe-

nomenaaliseen, välittömään havaintoon, konkretisaatioon ja esteettisesti merkityk-

sellisten kvaliteettien ja niiden varassa lepäävän esteettisen arvon paljastumiseen84 

(Ingarten, 2000, s. 7, 24). Merkityksenanto tapahtuu sekä kielessä opittujen käsit-

teiden kautta, mutta myös emootioiden ja ulottuvuuksien tasolla, jossa perinteiseen 

kieleen sidottu merkityksenanto ei ole mahdollista. Käsitteellistämisessä ja semi-

oottisessa merkityksenannossa ilmenevät taiteen olemus, esteettiset ja institutio-

naaliset maailmat ja merkitykset. Nämä taiteen eri olemukset eivät ole kokemus-

maailmassa erotettavissa toisistaan, vaan ne kietoutuvat toisiinsa.  

Haapalan (2000) mukaan samalla taideteoksen luominen sisältää implisiitti-

sesti myös muiden teosten olemassaolon. Teos ei olisi, mikäli se ei liittyisi muiden 

kaltaistensa joukkoon. Samalla se sisältää taidemaailmaan kuuluvan vertailtavuu-

den. Se sijoittuu suhteessa muihin, ja samalla sitä arvioidaan niiden kulttuuristen 

piirteiden ja ominaisuuksien valossa, jotka vallitsevat kulloisenakin aikana. Teok-

sen kautta viime kädessä tulee arvioitavaksi taiteilijan identiteetti. Teos taiteilijan 

                                                        
82 Taiteen kokemisen kannalta olennaisen lähtökohdan muodostaa Saussuren näkemys kielestä, joka on 
merkkijärjestelmä ja joka ilmaisee käsitteitä (Tarasti, 1984, s. 35). Steinbockin (1985) mukaan Saussu-
relle kieli on kollektiivinen sopimus, jota ei yksin voida luoda tai muuntaa. Kielen puhunnan kautta 
yksilö pystyy ilmaisemaan itseään muille kielen määräämissä rajoissa. Taiteessa sen historia, perinne, 
tyylisuunnat jne. muodostavat kielen, jolla taiteilijan ja teoksen puhunta ilmenee ja merkityksellisenä 
yhtyy kieleen. Jaottelua kieleen ja puhuntaan vastaa myös jako tietoiseen ja tiedottomaan. Taiteilija on 
yleensä tietoinen puhunnastaan, muttei välttämättä kielestä (Steinbock, 1985, s. 20–21). 
83 Tarastin (1984) mukaan Peircen merkin määrittelemiseen tarvitaan kolme termiä: 1. itse merkki, 2. 
objekti, 3. interpretantti, merkki, jolla merkki tulkitaan. Merkit Peirce jakaa kolmeen ryhmään: 1. sym-
bolit eli sopimuksenvaraiset merkit, 2. indeksit, jolloin merkin ja kohteen välillä on jatkuvuuden suhde 
ja 3. ikonit, jotka muistuttavat kohdettaan. Lisäksi Peirce määrittelee merkit suhteessa itseensä. Ensim-
mäisenä kategoriana ovat merkit, joiden mukaan voidaan tuottaa uusia merkkejä (esimerkiksi taiteen 
säännöt), toisena sinsign eli yksittäinen merkki (esimerkiksi taideteos) ja kolmantena qualisign eli jon-
kin merkin yksittäinen laatu (esimerkiksi maalauksen punainen väri) (Tarasti, 1984, s. 37–38). 
84 Myös Dufrennen (2000, s. 28) mukaan esteettinen havainto on havaitsemisen lajeista puhtain ja jalos-
tunein. Se haluaa olla pelkkä havainto eikä suostu mielikuvituksen vietäväksi, koska mielikuvitus hou-
kuttelee liikkumaan todellisen objektin ympärillä. Esteettisessä havainnossa ei pyritä ymmärrykseen, 
joka kutsuu alistamaan objektin käsitteellisten määritelmien avulla kyetäkseen hallitsemaan sitä. Äly 
houkuttelee havaintoa muuttumaan representoimiseksi sen sijaan että totuutta etsittäisiin itse objektista, 
joka luo kohteen olemisen perustan. Äly etsii myös totuutta niistä suhteista, jotka objekti muodostaa 
ympäristönsä kanssa. Esteettisessä havainnossa etsitään objektin itsensä totuutta sellaisena kuin se on 
välittömästi annettu aistittavissa. Tarkastelija antautuu objektin ilmestykselle. 
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luomana objektina ilmentää taiteilijan laatua. ”Taidemaailman identiteetit rakentu-

vat taidemaailman rakenteisiin; taiteilijoiden identiteetit ovat ulkona maailmassa, 

tulkitsijoiden tehtävä on yrittää löytää tie kanssakäymiseen noiden taiteellisten per-

soonallisuuksien kanssa” (Haapala, 2000, s. 146−149). 

Ingardenille (2000) taiteessa on kyse erityisestä taiteilijan, havaitsijan ja taide-

teoksen välisestä kohtaamisesta tai vuorovaikutuksesta, joka johtaa tietyissä ta-

pauksissa esteettisen objektin esiintuloon taideteoksesta ja toisaalta luovan taiteili-

jan ja esteettisesti kokevan tarkastelijan syntyyn. Yhdessä nämä elementit muodos-

tavat kokonaisuuden, jota kutsutaan estetiikaksi (Ingarden, 2000, s. 6–8).  

Esteettisen kokemuksen tai elämyksen määritelmät ovat moniselitteisiä. 

Yleensä kokemuksen todetaan olevan olemukseltaan kokonaisvaltainen ja erotet-

tavissa itse kohteestaan. Dewey (1980) kuvaa esteettiseksi täyttymyksen sävyttä-

mää kokemusta, joka valtaa, kun taide kokemuksena ja taidekokemuksen omainen 

kokemus koskettaa. Tällöin ihminen ymmärtää välähdyksenomaisesti itsensä ja 

ympäristönsä välisen todellisuuden. Kokemusta luonnehtii välittömyyden käsite. 

Dewey toteaa taiteen olevan laadukkaan kokemuksen vaikutusta, joka on laajen-

nettavissa myös arkipäiväisiin kokemuksiin, ja se ilmentää myös yksilön tunteita, 

ideoita ja arvoja. Deweylle taidekokemuksen määritelmä muodostuu äärimmäisen 

laaja-alaiseksi, ja sen ytimenä on laadukas kokemus ja ilmenemismuotona prosessi 

(Dewey, 1980, s. 4, 5, 245, 246). 

Eaton (1995) määrittelee esteettisen kokemuksen tietyssä traditiossa tapahtu-

vaksi huomion ja pohdinnan arvoisina pidettyjen asioiden tai tapahtumien sisäisten 

piirteiden kokemisena. Sisäisillä piirteillä ei tarkoiteta pelkästään formalistisia koh-

teen ominaisuuksia, vaan myös aihetta, ideaa ja mielleyhtymiä (Eaton, 1995, s. 

170–171). Näistä teoksen esteettisistä lähtökohdista johtuen taiteen kokemisen voi-

daan sanoa olevan käsitteellisellä tasolla tajunnallista, mutta sen lähtökohtana on 

kehollinen, aistinen kokemus. Esteettisen kokemuksen tarkastelun kannalta on 

olennaista huomioida kokijan mahdollisuudet kokemusten hankkimisessa. Ilman 

aikaisempia kokemuksia, oppimista tai kulttuurillista tuntemusta kokija ei välttä-

mättä spontaanisti kiinnitä huomiotaan niihin kohteen piirteisiin, jotka synnyttävät 

esteettisen kokemuksen. Subjektin aikaisempi kokemusmaailma suuntaa ja määrit-

telee, kuinka ilmiöt koetaan.  

Esteettistä kokemusta ei edellä todetun mukaisesti voida kuitenkaan määritellä 

pelkästään kokijan kulttuurisen tradition lähtökohdista. Taidekokemuksella on 

useita ulottuvuuksia, ja se on myös hyvin kompleksinen. Katsomisen kokemukseen 

liittyy usein tilanne tai fyysinen tila, situaatio, jossa kokija saavuttaa herkkyyden 
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kokemukselle. Tämän tilan taustalta voidaan löytää tekijöitä, jotka kietoutuvat laa-

jaksi ihmisen maailmasuhteen verkostoksi. Jo pelkkä kokemus saattaa näyttäytyä 

hyvin monimuotoisena olemukseltaan. Kokemukseni mukaan sitä voidaan kuvata 

älyllisestä voimakkaaseen emotionaaliseen purkaukseen, jossa kokija reagoi koke-

maansa jopa itkemällä. Riippumatta kokemuksen ilmenemisestä sitä on vaikea sa-

nallistaa tai selittää yksiselitteisellä tavalla, mutta se koetaan merkittäväksi ja mie-

lelliseksi.  

2.6 Taideteoksen mielellisyys 

Taiteen tai yleensä minkä tahansa elämään liittyvän merkitys tai mieli muodostuu 

hyvin moninaisista tekijöistä, henkilökohtaisista ja yhteisöllisistä. Mielellisyys kie-

toutuu ihmisen maailmassa olemiseen, ja mielen muodostamisessa85 on kyse mer-

kitysten olemassaolon tiedostamisen mahdollisuuksista. Tajunnallisuuden ja mie-

len kohteina taiteessa ovat taiteen kohtaamiseen ja kokemiseen liittyvät eri tekijät 

sekä ulottuvuudet. Oman esiymmärrykseni mukaan tällaisia merkityksellisiä suh-

teita, mieliä, saattaa muodostua esimerkiksi taiteellis-esteettisen tiedon suhteen 

(Räsänen, 2008, 2015; Sava, 1993), mutta erityisesti henkilökohtaisista tarpeista, 

haluista ja ihmisen eksistentiaaleista. Tutkimukseni lähtökohdan muodostaa tämän 

mielellisyyden ilmeneminen ja niistä kertominen86.  

Taide on kokemisen kohteena omalaatuinen. Rauhalan (2005, s. 193) mukaan 

taiteen kokemisessa on erotettavissa kolme tasoa: taiteen tekijän, esittäjän ja vas-

taanottajan näkökulmat, joissa taiteesta saatu kokemus ja merkityksenanto ovat hy-

vin erilaisia. Tarkastelun näkökulmat sopivat myös oman tutkimuskohteeni narra-

tiiviseen tarkasteluun. Tällöin näkökulmina ovat elämän toteutumisen, siitä kerto-

misen ja koettujen ja tehtyjen teosten tulkinnan tasot. Tässä tarkastelussa kertautuu 

                                                        
85 Rauhala (2005) tarkastelee mielellisyyden suhteita psyykkisen (koettu) ja henkisen (eletty) käsitteillä. 
Psyykkisellä tajunnalla tarkoitetaan kokemuksia, joilla ei ole mieltä ja joita ei kyetä käsitteellistämään. 
Psyykkisellä ei ole kykyä itsetiedostukseen eli suurin osa kokemisesta on tiedostamatonta ja tietoiseksi 
kokemuksellinen sisältö tulee vasta ajallisessa seurannassa. Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut niitä 
taidekokemuksia, joita voin luonnehtia henkisiksi ja jotka edellyttävät kokijalta kokemuksen jonkinta-
soista tiedostamista. Rauhalan (2005) mukaan henkisen toiminnan avulla ihmisellä on mahdollisuus 
hahmottaa itseään, itsensä ulkopuolista, mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaa. Henkisen kokemuksen tar-
kastelussa ihmisellä on kyky reflektoida ja eritellä kokemuksiaan tästä toiminnasta. Tällöin kokemuksia 
voidaan pitää yksilöä koskettavina, ja niihin liittyy käsitteellistäminen sekä mahdollisuus etääntyä ko-
kemuksesta tarkastelua ja reflektointia varten. Henkinen on olemassa ainoastaan merkityksissä ja mer-
kityksinä, toisin sanoen mielenä (Rauhala, 2005, s. 63–85). 
86 Miettinen, Pulkkinen & Taipale (2010, 14) tuovat mielenkiintoisen näkökulman merkityksen muo-
dostamiseen. Ovatko olemassa olevat asiat kokijalle vain kohteita vai vaikuttavatko ne tapaan, jolla asiat 
koetaan?  
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elämän ja taiteen välinen analogia: taide muistuttaa elämää ja elämä taidetta. Li-

säksi on huomattava, että nämä kokemisen tasot ovat elämismaailmaan sidottuja, 

ne ovat yhteydessä elämäntilanteen laajempaan kontekstiin ja situaatioon, joka ra-

kentuu kulttuurisesta ja sosio-yhteiskunnallisesta todellisuudesta. 

Ingardenin (2000) mukaan taideteokset muodostavat erityisen olemisen piirin, 

jossa teokset kutsuvat osallistumaan, synnyttämään ja historiallistamaan itseään. 

Taideteoksen katsomisessa kysymyksessä ei ole pelkkä teoksen havaitseminen, 

vaan prosessi on luova, uusia henkilökohtaisia merkityksiä ja maailmoja tuottava. 

Tällöin teoksen maailma ja sen tapahtumat saavat merkityksensä87 (Ingarden, 2000, 

s. 9). Katsojan havainnossa ja siitä muodostetussa kokemuksessa taiteilijan luoma 

teos asetetaan esteettisen objektin asemaan, altistetaan tarkastelulle ja muodoste-

taan immanentti, läsnä oleva ja tajunnan sisäinen objekti, josta katsoja alkaa muo-

dostaa kokemuksia ja muodostaa merkityksiä88 (Rauhala, 2005, s. 193–198). Pro-

sessin aikana havaittu alkaa vaikuttaa tarkastelijaan esteettisesti ja tarkastelija siir-

tyy esteettiseen asenteeseen, joka aktualisoi teoksen esteettisiä kvaliteetteja ja saa 

aikaan kohteen esteettisen arvon konstituoitumisen89 (Ingarden, 2000, s. 20, 21). 

                                                        
87 Ingarden (2000) tarkastelee, kuinka alun perin vastaanottavista vaiheista nousee luovia vaiheita, joissa 
havaittu ja rekonstruoitu teos aiheuttaa katsojalle tilan, jossa hän ”ylittää teoksen” ja ”täydentää ske-
maattisen teoksen luovalla tavalla. ”Katsoja verhoaa teoksen esteettisesti merkityksellisillä kvaliteeteilla, 
joita teos ehdottaa ja saa siten aikaan teoksen esteettisen arvon konstituution”. Luovassa toiminnassa 
alun perin merkityksettömät ”epämääräisyyskohdat” saavat täyttymyksensä. Katsoja arvioi, kuinka tuo-
dut uudet kvaliteetit vaikuttavat teoksen esteettisesti merkitykselliseen yhteneväisyyteen, ja mahdollis-
tavat merkityksiä elementtien konstituutiossa (Ingarden, 2000, s. 9). 
88 Ihmisen suhde maailmaan saa hänet tulkitsemaan tekojaan ja antamaan niille merkityksiä, mikä muo-
dostaa ilmenevän kulttuurin. Merkitykset ilmenevät sääntöinä, normeina ja erilaisina ilmiöinä, jotka 
vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Siitä saadut kokemukset ovat aina sidoksissa tilanteeseen, jossa 
ihminen elää ja jossa todellisuus rakentuu sosiaalisesti. Lähtökohtaisesti olen olettanut, että minä tutki-
jana ja tutkittavani elämme kulttuurissa, jonka sosiaaliset toimintamallit ja merkitykset ovat tuttuja. 
89 Dufrennen (2000) mukaan havaintoon välittömästi liittyvässä esteettisessä kokemuksessa saavutetaan 
teoksen mieli reduktiossa, jossa kohde on välittömästi annettu läsnä olevassa. Tarkastelu pyrkii säilyt-
tämään puhtautensa ja yhtenäisyytensä takertumatta havaitun ja toden kaksinaisuuteen. Esteettinen ob-
jekti ymmärretään todellisena, vaikka koettu ei ole yhtä kuin havaittu. Esteettinen objekti merkitsee 
aistittavaa loistossaan, jota jäsentävä muoto ilmentää objektin täyteyttä ja välttämättömyyttä ja joka it-
sessään sisältää ja välittömästi paljastaa merkityksen, joka antaa sille sisällön ja elävyyden. Aistittava 
on aistivan ja aistittavan yhteistoiminnan tulos. Näin esteettinen objekti toteutuu täydellisenä vasta riit-
tävän tarkassa havainnossa, joka kykenee tekemään teokselle oikeutta. Havaitsija ei vain totea teoksen 
olemassaoloa, vaan täydellistää teoksen olemisen. Tavallinen havainto tarkastelee kohteitaan merkkeinä, 
jotka paljastavat muuta kuin olion itsessään. Esteettinen havainto puolestaan pyrkii paljastamaan koh-
teensa siten, että ilmeneminen samaistuu olemiseen. Tällöin esteettisen objektin oleminen on ilmene-
mistä. Se puhuttelee käskevästi vain havaintoa. Mikäli objekti kohdataan muuten, se lakkaa olemasta 
esteettinen objekti. Taideteos toimii havaitsijalleen vaatimuksena, jossa teos paljastaa halunsa olla ole-
massa. Tarkastelija tietää, että hänen on oltava objektin veroinen sekä havainnon intensiivisyyden että 
ymmärtämisenkin puolesta, mikä toisinaan edellyttää pitkää oppimista (Dufrenne, 2000, s. 30, 31). Duf-
rennen näkemys on yhtenevä Deweyn kanssa. 
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Taideteokset edellyttävät, että niiden kanssa vuorovaikutuksessa olevat tarkastelijat 

havaitsevat ne asianmukaisesti ja että niiden erityisarvoon suhtaudutaan oikeuden-

mukaisesti. Miten koemme ja mitä merkityksiä annamme kuvatuille asioille, on 

osin riippuvainen myös asenteestamme. Samalla näkemistämme ja merkityksenan-

toamme ohjaavat aikakaudelle ominaiset kontekstit ja merkitysverkostot (vrt. In-

garden, 2000, s. 24; Seppä, 2000, s. 177−178). Näin katsoja ei näe pelkkää kuvaa, 

vaan konstituoituvan läsnä olevan, joka ilmentää lisäksi tunnetta, tunnelmaa tai 

mielentilaa sekä ympäröivää maailmaa.  

Rauhalan (2005) mukaan pelkkä teoksen fyysinen olemus ja siitä saadut näkö- 

ja kuuloaistimukset eivät mahdollista kokemusta teoksesta. Taideteos edellyttää ko-

kijalta herkkyyttä synnyttää mieliä, mikä on myös teoksen taiteena ilmenemisen 

ehto. Esteettisen objektin syntyä voidaankin luonnehtia luovaksi prosessiksi, jossa 

teos syntyy riittävien lähtökohtien puitteissa. Lopullisessa merkityksenannon pro-

sessissa kokijan ulkopuolisesta konkreettisesta objektista muodostuu esteettinen 

mielellinen objekti, joka altistetaan esteettiselle tarkastelulle ja josta saadaan es-

teettisiä kokemuksia (Rauhala, 2005, s. 193–198).  

Heidegger kuvaa taiteen mieltä teoksen maailman luomisella, jolla tarkoitetaan 

teoksen avaamaa ”ajattelun tilaa”. Maailma ei ole mitään havaittavaa eikä mielen 

muodostama kehikko. ”Maailma maailmoi siellä missä historian olemukselliset rat-

kaisut tapahtuvat, missä ne valloitetaan, hylätään, tulkitaan väärin ja missä niitä 

taas tavoitellaan” (Heidegger, 1936/1996, s. 44). Taideteoksessa mahdollisia maa-

ilmoja ovat sekä tekijän, teoksen että vastaanottajan maailmat. Teos avaa tilan, 

jossa ihminen työstää toimintansa mielekkyyttä ja määrittää suhdetta olevaan 

(Luoto, 2000, s. 102).  

Taideteoksen kokeminen liittyy teokseen kuuluvan paljastumisen (aletheija) ta-

pahtumiseen. Sheehanin (1998) mukaan Heidegger käsittää entiteetit itsensä pal-

jastaviksi vain siinä määrin kuin ne korreloivat inhimillisten, ensisijaisesti käytän-

nöllisten muotojen kanssa. Paljastumisen tapahtuminen onkin perimmäinen a priori 

taiteen kokemisessa niille, joilla on herkkyyttä paljastumisen oivaltamiseen. Pal-

jastuminen ei kuitenkaan ole riippuvaista inhimillisistä ominaisuuksista, vaan se on 

riippuvainen paljastumisen taipumuksesta piiloutua. Paljastumisen tapahtumista 

Heidegger kutsuu nimellä ereignis90, joka tapahtuu myös taideteoksen kohtaami-

                                                        
90 Kupiaisen (2004) mukaan Heideggerin käyttämä termi ”Ereignis” ilmaisee tapahtumista ilman objek-
tia ja subjektia pelkkänä aktuaalisena antamisena ja toimintana minun ja maailman välillä. Termi ”Ereig-
nis” kantaa samalla itsessään merkitystä tapahtumisena jollekin, jonka ”omaksi” tapahtuminen tulee tai 
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sessa. ”Korrelaation apriorinen, faktinen ja selittämätön annettuus – sen ”kohta-

lonomaisuus”, jonka taakse ei voi mennä – oli itse sidoksissa inhimillisen eksis-

tenssin olemuksen aprioriseen, faktisen ja selittämättömään äärellisyyteen”. Tämä 

liitettynä inhimillisen äärellisyyden selittämättömään kohtalonomaisuuteen nime-

tään letheksi aletheijan ytimessä; kätkeytyneeksi kätkeytymättömyydessä (Shee-

han, 1998, s. 40, 41). Heideggerin kuvauksessa olennaiseksi tekijäksi tulee aika, 

josta on havaittavissa yhteyksiä myös Gadamerin (2000, s. 43, 53) esteettisen tar-

kastelusta ja teoksen äärellä viipyilystä91 . Kokemiselle ei anneta päämäärää tai 

suuntaa, eikä sitä ohjaa praktinen intressi, vaan toimintaa ohjaa tunne ja viipyily. 

Gadamerille (2000) taiteen tapa olla on sen toteutuminen. Siinä teoksesta ei 

tehdä kohdetta, vaan teos vain toteuttaa itsensä. Taidekokemuksessa kiehtonut teos 

kutsuu meidät mukaansa tullen samalla osaksi meitä ja usein samalla teoksen kieli 

antaa vihjeitä siitä, mistä siinä on kysymys (Gadamer, 2000, s. 49). Taiteen koke-

misessa ei ole kyse teoksen tulkinnasta, koska teoksen tulkinta valaisee liikaa. Tul-

kinta on kohteellista vain, jos se luopuu objektivoinnista. Kysymys onkin toteutu-

misen mahdollistamasta moninaisuudesta, josta Aristoteles käytti moniselitteistä 

käsitettä energeia92. Taiteen lumous lumoaa katsojan siinä määrin, että käyttöyhteys 

katoaa ja ihmettelevä henkilö uppoutuu ja vaikuttaa poissaolevalta. Taide näyttäy-

tyy ja pakottaa viipyilemään ja tarjoaa mahdollisuuden osallistumiseen, jossa tai-

deteos nousee esiin. Näin vuorottelevat vetäytyminen ja esiin nouseminen, viipyi-

leminen ja kulku eteenpäin, mutta myös myötä kulkeminen. Se mukailee elämän 

liikettä, samaa kuin unen ja valveen rytmissä. Ihmisillä on etuoikeus kokea ja ih-

metellä kauneutta sen kaikessa harvinaislaatuisuudessa93  (Gadamer, 2000, s. 53, 

54).  

                                                        
johon joku osallistuu: tapahtuminen on minun omaani (eigen), omistautuu minulle (Er-eignis). Tapah-
tuminen siis eräällä tapaa edellyttää ”subjektin”, mutta ei tällaista missään yleisessä tai transsendentaa-
lisessa mielessä (Kupiainen, 2004, s. 9). 
91 ”Taiteeseen liittyy erityinen aikakokemus. Se ei niinkään ole elämyksen hetkellisyyttä kuin pikem-
minkin kestoa ja siinä viipyilemistä. Tämä on kaiken taiteen arvoituksellisin vaikutus. Se on ominaista 
runoudelle ja kuvataiteelle eri tavoin” Gadamer (2000, s. 43). 
92 Gadamer selventää käsitettä käyttämällä tilanteesta kuvausta, jossa olemista taiteen totuuden tulemi-
sessa kuvataan viipyilynä ja asiassa pysymisenä. Tämän viipyilyn aikarakenne ei ole peräkkäisyyttä, 
vaan samanaikaisuutta uppoutumisessa näkemään, ajattelemaan ja tarkastelemaan. Taide tulee esiin vii-
pyilevässä olemisessa, jossa esiin tuleva puhuttelee katsojaa synnyttäen vuoropuhelun. Gadamer liittää 
viipyilemiseen vielä seuraamisen käsitteen. Ilman seuraamista ei mitään saa mukaansa. Samassa yhtey-
dessä Gadamer tarkastelee silmään pistämisen ja vetäytymisen problematiikkaa. Viipyileminen ja ilme-
neminen ja niiden myötä esiin tuleminen viittaavat säestävän elämän kontekstiin. 
93 Itse miellän Gadamerin kuvauksen elämykseen liittyväksi. Mielen ohella elämys on eräs kokemuksen 
merkityksen ilmenemisen muoto. Taidekokemuksessa nämä kaksi käsitettä liittyvät usein toisiinsa ja 
omassa tarkastelussani käsitän elämyksen taidekokemuksen mielen muodostumisen erityistapaukseksi, 
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Usein taidekokemukselle on ominaista, että siinä koettu merkitys ei näyttäydy 

itse teoksessa. Taiteilija ei ole siirtänyt teokseen merkitystä, eikä merkitys ole sel-

laisenaan läsnä teoksessa (Seppä, 2000, s. 170). Varton (2005, s. 76) mukaan taiteen 

kokeminen muistuttaa dialogia, josta jää elämään pysyvä jälki. Taiteen kohtaami-

sessa, teoksen ja oman kokemusmaailman asettamassa välitilassa, mahdollistuu 

alue, jossa syntyy jotakin itselle uutta. Taiteen dialoginen kommunikatiivisuus on 

perinteisessä mielessä keinotekoinen, mutta siinä on ominaisuuksia, jotka voi tun-

nistaa samankaltaisiksi kokemuksen olemuksen suhteen (vrt. Buber, 1996). Tässä 

tarkastelussa teos edustaa myös tekijäänsä tai on itsessään ”puhutteleva” objekti, 

joka mahdollistaa dialogin synnyn kokijan ja teoksen välille. Jos onnistumme dia-

logissa kohtaamaan toisen, meillä on sekä käsitteellinen että kokemuksellinen (on-

tinen94) varmuus yhteisyydestä ja sen velvoittavuudesta (Varto, 1994, s. 62, 2005, 

s. 62). Sepälle (2000) merkitys on jotakin dialogissa teoksen kanssa kuviteltua, ha-

luttuna ja teokseen odotuksena asetettuna ideaalina ja poissaolona. Ne ovat saman-

kaltaisuuksia ja läheisyyksiä taideteoksen materiaalisen olemuksen kanssa, mutta 

joka ei kuitenkaan itsessään sisällä niitä (Seppä, 2000, s. 170).  

Taidekokemuksista kerrotut merkitykset ja tilanteen kuvaukset eivät ilmene 

yksiselitteisesti dialogeina95 (vrt. Buber, 1993) tai teksteinä, jotka sellaisinaan oli-

sivat analysoitavissa ja tulkittavissa ainoastaan dialogisen tapahtuman kuvauksina. 

Dialogisuus on kuitenkin olennainen ulottuvuus sekä taiteen kokemisessa että tai-

teen luomisessa. Buberia (1993) mukaillen käsitän, että ihminen asettuu kohtaa-

maan maailman ja toiseuden huomioiden prosessissa, jossa myös eettinen ulottu-

vuus on läsnä. Toiseuden kunnioituksen kautta toisen kohtaaminen ja kokeminen 

aiheuttavat myös kokemuksen itsensä ja omasta identiteetistä. Dialogisuuden 

                                                        
joka saa merkityksensä yhteydessä muiden elämään liittyvien tapahtumien kanssa (vrt. Bonsdorf, 2006, 
s. 166). Elämys on määräävä lähde sekä taidenautinnolle että myös taiteen luomiselle. Kaikki on elä-
mystä. Kenties elämys on kuitenkin se elementti, jossa taide kuolee” (Heidegger, 1936/1996, s. 83).  
Lehtisen (2000) mukaan intentionaalisten elämyksien tutkimisen kannalta on yhdentekevää, ovatko nii-
den kohteet todellisia vai kuviteltuja, ts. kohde voi olla immateriaalinen. Taiteenkin kohdalla itse koke-
muksen kohdetta voi olla vaikea tarkalleen määritellä. 
94 Ontinen: se miten jokin itsessään on; välittömän kokemisen tapa, jossa ajattelu ei vaikuta (Varto, 1994, 
s. 156). 
95 Varto (1994, 2005) kuvaa dialogin tapahtumista seuraavasti: ”Kumpikin lähtee omasta maailmastaan, 
omista käsityksistään ja tuo julki sen, mitä pitää tärkeänä”. ”Dialogissa ihminen palaa alkuperäisen ko-
kemuksen maailmaan ja voi tällä tavoin vapautua luonnollisesta asenteestaan, joka on opittua” (Varto, 
1994, s. 62, 2005, s. 76, 77). 
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myötä kertomukset muistuttavatkin olemukseltaan myös analogioita96, jotka tul-

kinnassa ovat ymmärtämisen tavoitettavissa. Toiseuden ymmärtämisen tapahtuman 

voi kuvata kehämäiseksi prosessiksi, jossa kuulija saavuttaa kertojan kanssa yhtei-

sen ymmärtämisen tilan (Gadamer, 2002).  

Fenomenologisen estetiikan piirissä taide saa merkityksensä maailmaa luovana 

ja maailmointia mahdollistavana entiteettinä. ”Taide kohoaa historian yläpuolelle 

ja vaatii nykyhetkeä ja välittömyyttä sekä lunastaa nämä vaatimuksensa. Taide val-

loittaa, ylittää kansat ja ajat, kuten myös yksittäiset taiteilijat ja heidän elämäker-

tansa. Taideteos on arvoituksellinen läsnäolo. Se on ajatonta, riippumatonta vuosi-

sataisista etäisyyksistä” (Gadamer, 2000, s. 43). Toisaalta taide näyttäytyy myös 

hyvin arkisena, elämän eri situaatioihin kietoutuvana toimintana, joka on omalta 

osaltaan mukana arjen toimissa mm. vaikuttimena erilaisissa rooleissa, sekä osal-

taan elämän laatua ja merkityksiä ilmi tuovana tekijänä. 

Edellä todetun mukaisesti taideteoksella on ominaisuus tuottaa katsojassa jokin 

merkitys, mutta sen muodostuminen on myös subjektiivista ja riippuvaista kokijan 

kyvystä luoda merkityksiä. Näin merkitysten luominen on molemmissa tapauksissa 

intentionaalista. Taideteos ei itsessään sisällä merkityksiä reaalisesti, vaan ne syn-

tyvät katsojan merkityksenantoprosesseissa ja näin myös taideteoksen kokeminen 

on näin intentionaalista.  

Seppä (2000) tarkastelee Sartren käsitystä, jonka mukaan taideteos voi toimia 

välittäjänä, joka mahdollistaa teoksen yhdistämisen omaan aikakauteensa. Teos 

edustaa omaa aikaansa, eikä Sartren mukaan teos ole ylihistoriallista, vaan jokainen 

aikakausi tuottaa teokseen omat merkityksensä (Seppä, 2000, s. 174). Taiteen ko-

kemuksien reflektointi vaihtelee esireflektiivisestä reflektiiviseen ja jopa ei-reflek-

tiiviseen. Ei-reflektiivinen tieto pohjautuu kuvitelmaan, jolloin ajattelu on tietoi-

suutta asioista, ei pelkästä ajattelusta. Se muodostuukin esteettisessä kokemuksessa 

merkittävimmäksi, koska se johtaa kohteen ymmärtämiseen eikä pelkän käsitteen 

tavoitteluun. Sartre nimeää ei-reflektiivisen tason läsnäolojen tasoksi, koska tietoi-

suus asennoituu kohteeseensa kuin se olisi läsnä oleva (Seppä, 2000, s. 172). 

Omassa tulkinnassani pidän eräänä ei-reflektiivisenä tasona emotionaalisen ulottu-

vuuden läsnäoloa. Tunnetta ei voi kohdentaa teoksessa tiettyihin yksittäisiin ele-

mentteihin tai tekijöihin. Tunne on yksi läsnä oleva ja kokemuksessa tiedostettu 

                                                        
96 Sepän (2000) mukaan Sartre käyttää analogian käsitettä kuvaamaan taiteen olemusta. Analogia tar-
koittaa teoksen ja katsojan muodostaman esteettisen kohteen samankaltaisuutta, ei samuutta (Seppä, 
2000, s. 162). 
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taiteen olennainen ulottuvuus. Affektiivinen tieto tulee ymmärtää yhdeksi esteetti-

sen tiedon muodoksi. Ilman tunnetta teos olisi voimaton ja kuollut (Seppä, 2000, s. 

170).  

Taiteessa ilmenee myös kokemuksia ja ymmärtämistä, jotka eivät ole muun-

nettavissa täysin kielelliseksi. Niitä ei voida ilmaista kokonaisuudessa tyhjentävästi 

verbaalisesti tai sitten niistä voidaan paljastaa vain joitakin ulottuvuuksia (vrt. Rau-

hala, 1993a, s. 4, 5). Taiteen olemukseen sisältyy mahdollisuus tarjota ihmisille pe-

ruskokemuksia ja välineitä, joita on muilla tietämisen keinoilla vaikea tavoittaa. 

Bardya (1998a, s. 4) mukaillen taide on ihmistuntemuksen varasto. Tilanteessa 

muodostuvaan ymmärrykseen ja kokemukseen ovat vaikuttamassa lukuiset tekijät 

situaatioon, kontekstiin ja elämän historiallisuuteen liittyen (vrt. Löytönen, 2015a). 

Myös Eldridge (2009, s. 12) toteaa, että sekä taiteen tekeminen että vastaanottami-

nen ovat yhteisöllisiin tapoihin sidottua, eikä niitä voi tapahtua ilman jo olemassa 

olevia käytäntöjä. Teoksen kohtaamista tarkasteltaessa korostuukin sen anti-essen-

tialistinen luonne, jolloin teoksessa ja kohtaamisessa muodostuva merkitykselli-

syys ja tieto muodostuvat yksilöllisten merkityksien lisäksi myös sosio-konstrukti-

vistisesti. Tässä tutkimuksessa narratiivisuudella onkin ensisijainen asema situatio-

naalisuuden ja tajunnallisuuden sekä niissä tapahtuvien merkityksien välittämi-

sessä muille ihmisille.  
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3 Taide ja ihmisenä kasvu 

Taide ja taiteen kokeminen on läpi historian askarruttanut ihmismieltä97. Kiinnostus 

tulee ilmi filosofian teksteissä antiikista lähtien (Reiners, Seppä & Vuorinen, 2009), 

ja tuoreimmillaan asian voi todeta minkä tahansa päivälehden kulttuurisivuilta tai-

teelle ja sen tarkastelulle omistetusta palstatilasta. Taide on jotakin jonka jokainen 

tunnistaa, mutta jos se pitää määritellä, sanat ja käsitteet jäävät vajaiksi. Useimmi-

ten se mielletään ontologisesti liittyvän tunteisiin ja aisteja miellyttäviin muotoihin 

sekä sisältöön.  

Haapalan (1987) mukaan taiteeseen liittyvästä esteettisestä maailmasuhteesta 

voidaan erottaa ainakin kaksi filosofisesti eroavaa näkökulmaa. Ensimmäisessä, di-

daktismiksi kutsutussa suuntauksessa, taiteen merkitystä voidaan tarkastella ylei-

sen hyödyllisyyden näkökulmasta, jolloin tarkastelu kohdentuu ihmisen maail-

massa olemiseen liittyviin näkökulmiin, kuten eksistentiaaliseen, eettiseen ja kog-

nitiiviseen. Toisessa näkökulmassa kiinnitetään huomio kauneuden kokemisen 

ulottuvuuksiin, ja sitä voidaan kutsua estetismiksi (Haapala, 1987, s. 69). Taidekas-

vatuksen näkökulmasta taiteelta odotetaan perinteisesti sekä kauneutta että tie-

tynasteista oikeamielisyyttä ja opettavuutta, toisaalta taide myös kietoutuu taidon 

ja luomisen sekä yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen näkökulmiin; 

tarkastelun painotus vaihtelee kontekstien mukaan (Varto, 2005, s. 256–278). Ker-

rotuista taiteen merkityksistä voidaan erottaa useita edellä mainittuja näkökulmia. 

Yksilötason lisäksi taiteella koetaan olleen ja edelleen olevan myös yhteiskunnal-

lista valtaan kietoutuvaa merkitystä98.  

Tässä tutkimuksessani esteettinen, didaktinen ja poieettinen tarkastelu ovat tai-

dekokemuksissa ilmeneviä näkökulmia. Näen ne taidekasvatuksessa toisiinsa kie-

toutuvina, ja ne mahdollistavat erityisen mahdollisuuden maailmassa olemisen 

mielen muodostumiseen. Omassa elämismaailmassani taiteen eksistentialistisiin, 

eettisiin, didaktisiin ja esteettisiin ulottuvuuksiin kohdistuvat pohdinnat ovat tai-

teen eräitä olennaisia ulottuvuuksia (Varto, 2011). 

                                                        
97 Lukuisat tutkijat ja filosofit ovat tarkastelleet teksteissään sekä taiteen olemusta, ilmenemistä että sen 
piiriin kietoutuvia maailmoja ja merkitystä. Sen sijaan taiteen kokemisen empiirinen tutkimus on jäänyt 
vähemmälle. Vaikka filosofisen pohdinnan rinnalle on jo varhain muodostunut taidekasvatuksellinen 
praktinen juonne, taidekasvatuksen näkökulma taiteeseen on opetussuunnitelmassa kokemuksen ym-
märtäminen tietona, ts. opetukseen ja oppimiseen liittyvänä entiteettinä (ks. Mantere, 1994; Räsänen, 
1999, 2008, 2015; Sava, 1993). Viime vuosina suomalainen taiteen ja taidekasvatuksen tutkimus on 
suurelta osin keskittynyt erilaisiin opetuskokeiluihin tai koulutusinstituution piirissä tapahtuvaan tutki-
mukseen (Pohjakallio, 2005; Räsänen, 1995; Vanhatapio, 2010). 
98 Taiteen yhteiskunnallinen merkitys ei tässä tutkimuksessa ole olennainen näkökulma. Taiteen yhteis-
kunnallisesta merkityksestä mm. vallasta lisää esimerkiksi Haapala (1998, s. 108). 
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Eisner (2008) tarkastelee taidetta eräänä ihmisenä olemisen ymmärtämisen ja 

ilmenemisen muotona ja tapana. Tarkastelu lähtee aristoteelisesta tietämisen tar-

kastelusta teoriana, käytäntönä ja tuottavana toimintana. Tänä päivänä taiteen il-

mentymien laajenemisen myötä taidetta voidaan tarkastella kaikkia tietämisen aloja 

kattavana ilmiönä, jonka mahdollisuuksia tiedon konstituutiossa99 ei ole oppimi-

senkaan kannalta vielä paljoa tutkittu. Taide on yksi mahdollinen tapa tutkia maa-

ilmaa ja sen ilmiöitä henkilökohtaisesta näkökulmasta, mutta siihen voidaan myös 

liittää muita lähestymistapoja. Taiteen kentän muutokset ovat haastamassa tutkijat 

ja kouluinstituutiot sekä opetusmenetelmien, tiedon luonteen että filosofiankin nä-

kökulmista (Eisner, 2008, 3). Haastateltavien elämää ja taidekokemuksia tarkastel-

taessa ei voi olla pohtimatta taiteeseen liittyvän tiedon olemusta suhteessa narratii-

viseen tietoon ja sen merkitykseen ihmisen ajattelussa ja suhteessa maailmaan 

(Sava & Katainen, 2004). 

Taiteen erityinen ominaisuus on sen mahdollisuudessa käsittää maailmaa eri 

tavoin. Taidekokemuksen taidekasvatuksen liittyvä käsitteellinen konstruktio muo-

dostuu taiteeseen liittyvistä erilaisista merkityksenannon ja ymmärtämisen mahdol-

lisuuksista, jotka sisältävät ulottuvuuksia mm. kognitiivisen, sosiaalisen, esteetti-

sen ja moraalisen tiedon aloilta100. Näiden taiteeseen liittyvien taiteellis-esteettisten 

tiedon alueiden konstruktioiden tarkasteleminen on saanut erityisesti huomiota ko-

kemuksellis-konstruktivistisessa tarkastelussa101. Sitä ovat Suomessa tutkineet ja 

kehittäneet erityisesti Sava (1993), Mantere (1994) ja Räsänen (1995, 1996, 1999, 

2008, 2015).  

Taidekasvatuksen piirissä taiteen käsitteellistämisessä voidaan erottaa kaksi 

juonnetta, myyttis-metaforinen ja loogis-rationaalinen, jotka ovat vuorovaikutuk-

sessa keskenään (Grönholm & Piironen, 1998, s. 23). Tutkimuksessani nämä mo-

                                                        
99 Konstituutiolla tarkoitan yksilön maailman ja maailmasuhteen rakentamista, joka tapahtuu usealla 
tavalla. Omassa näkökulmassani taide on eräs maailman konstituution ulottuvuus ja tapa rakentaa maa-
ilmaa ja maailmasuhdetta (vrt. Varto, 2005). 
100 Savan (1993) mukaan käsitetiedolla tarkoitetaan tässä taiteen aluetta koskevaa käsitteellistä tietoa. 
Sillä voidaan tarkoittaa teoreettista tietoa, joka voi olla symbolista ja syntaktista tietoa taiteen ilmiöistä 
sekä subjektiivista tulkintaa niiden merkityksistä ja ilmiöistä. Käsitetieto on useimmiten aisti- ja elä-
myspohjaista kielen kautta jäsenneltyä taiteen prosessointia (Sava, 1993, s. 37, 38). 
101 Tarkastelun lähtökohdat ovat Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen mallissa, jossa kokemus, 
reflektoiva havainnointi, abstrakti käsitteellistäminen ja aktiivinen kokeilu vuorottelevat. Tämän poh-
jalta edellä mainitut taidekasvattajat ja tutkijat ovat kehittäneet myös kokemuksellisen taiteen tulkinnan 
mallin, jossa merkityksenanto, ymmärtäminen ja tuottaminen seuraavat toisiaan. Räsäsen (1996; 2008) 
mukaan prosessissa on olennaista transfer, jossa kokijan elämismaailma ja taide kohtaavat. Taiteessa 
koettu siirretään omaan elämismaailmaan (Räsänen, 1996, s. 133–135; 2008). 
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lemmat tavat ovat tärkeitä, mutta mielenkiintoni on erityisesti myyttis-metafori-

sessa ulottuvuudessa. Taidekokemuksien tarkastelussa, analyysissä ja reflektoin-

nissa käsitän myyttis-metaforisen tiedon olevan narratiivisen tiedon kaltaista. Ker-

tomuksissa tulee ilmi myyttisiä ja metaforisia merkityksiä sekä kielikuvia ja analo-

gioita (vrt. Seppä, 2000), joihin liittyvää teoriaa tarkastelen seuraavissa alaluvuissa. 

3.1 Taide 

Tutkimuskirjallisuudessa taidetta on useimmiten tarkasteltu tekijän, teoksen ja vas-

taanottajan näkökulmista. Tarkastelu on kohdistunut myös tarkasteltavien objektien 

eri lajeihin ja niiden ominaisuuksien määrittelemiseen. Samalla on muodostunut 

lukuisa joukko erilaisia taiteen teoreettisia ja käsitteellisiä määritelmiä ja merkityk-

siä. Perinteisesti taiteen tutkimusta on kutsuttu estetiikaksi, jonka käsitetään muo-

dostuvan kolmesta alueesta: 1. taidefilosofiasta, 2. kauneuden ja esteettisen filoso-

fiasta ja 3. kritiikin filosofiasta (Sepänmaa, 1981, s. 40). Väljästi tulkittuna este-

tiikka tarkastelee kaikkea taidetoiminnan tutkimusta ja maailmaa. 

Taiteen määrittelyn historia ja käsitteellinen tarkastelu alkoivat jo antiikin krei-

kan filosofien Aristoteleen, Platonin ja Sokrateen näkemyksissä (Honour & Fle-

ming, 1991, s. 150–151). Etymologisesti suomen kielen ”taide” käsitteenä on muo-

dostettu käsitteen ”taitaa” pohjalta, joskin alkuperäisessä tarkoituksessaan se viittaa 

englanninkieliseen käsitteeseen ”fine arts” (Vuorinen, 1993, s. 18–19). Varto (2011, 

s. 25) tarkastelee taiteen olemusta perinteisen antiikista lähtöisin olevan jaottelun 

mukaan tiedettävään ja taidettavaan jakautuvina alueina, poiesiksen ja praksiksen 

näkökulmista. Tällöin välitön käytäntö on taidon perusta (kreik. praxis) ja tiedet-

tävä (kreik. episteme) syntyy käsityksistä ja käsitteistä, toisin sanoen välimatkan 

päästä tarkastelemisesta (kreik. theorein)102. 

1800- ja 1900-luvuilla taiteen määritelmien keskeiset sisällöt ja näkökulmat 

ovat vaihdelleet voimakkaasti riippuen vallitsevasta kulttuurista, keskustelusta ja 

varsinkin filosofikohtaisista näkökulmista (Ingarden, 2000; Reiners, Seppä & Vuo-

rinen, 2009; Reiners, Seppä, Vuorinen & Korhonen, 2016; Vuorinen, 1993). Ajan-

jaksosta ja tarkastelutavasta riippuen taiteen olemuksen määritelmissä on koros-

                                                        
102 Pitkään ajateltiin, että taide on vain praksikseen perustuvaa käsityötä, johon ei liity käsitteellinen 
tarkastelu ja pohdinta. Varto (2011, s. 25) nostaa valistuksen ajankohdaksi, jossa ihmisen ja inhimillisen 
toiminnan järjellistäminen synnyttää mm. estetiikan. Nykyään käsitetään taiteen sisällyttävän itseensä 
molempia alueita painotuksen vaihdellessa taiteen tarkastelun kontekstin mukaan. Taiteen käsitteellinen 
tarkastelu jakautuu käytännön taiteen tekemiseen ja taiteen teoriaan sekä estetiikkaan. 
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tettu taiteen ihanteellisuutta, jäljittelevyyttä, muotoa, emotionaalisuutta, institutio-

naalisuutta ja historiallisuutta (Haapala & Pulliainen, 1998, 15–64). Modernismin 

esteettinen teoria painottaa taidetta ainutlaatuisina merkitysten ja kokemisen muo-

toina, joiden taustalla on kokijan erityinen kyky (Väkevä, 2009, 48). Vielä vuonna 

1979 Nykysuomen sanakirjan mukaan taiteella tarkoitetaan niitä toimintoja ja tuot-

teita, joilla ihminen aisteilla havaittavin keinoin koettaa herättää toisissa itse koke-

miaan tunnevaikutuksia. Määritelmä ei tunnista tänä päivänä taiteelle ominaisia eri 

ulottuvuuksia. 

Taiteen piirissä 1960- ja 1970-luvuilla virinnyt taiteen filosofinen pohdinta joh-

dattaa taiteen määrittelemiseen käsitteellisenä ilmiönä. Näissä mm. Kossuthin 

(1990) ja Danton (1964) teorioissa nousevat tarkasteluun taiteen uudet ilmiöt ja 

tapa tuoda merkityksiä käsitteelliseen tarkasteluun. Nämä taiteen filosofiaa mullis-

taneet tekstit ovat vaikuttamassa myös tämän päivän tapaan tarkastella ja määritellä 

taideteoksia. Viime vuosikymmeninä oleellinen muutos on tapahtunut pois käsit-

teellisestä kohti poliittista ja eksistentiaalista tarkastelua, jolloin identiteetti, suku-

puolisuus ja etniset piirteet ovat nousseet sekä taiteen luomisen103 että teosten tar-

kastelun piiriin (Hautamäki, 2010).  

Taiteen käsitteen määritteleminen on vaikeaa eikä se taiteen jatkuvan muutok-

sen vuoksi liene edes mahdollista, käsitteenä taide jää avoimeksi. Taidetta voi luon-

nehtia yleisesti ihmiselle ominaiseksi toiminnaksi, luovan toiminnan tulokseksi ja 

tuotteeksi, jota yleisen käsityksen ja tavan mukaisesti kutsutaan taiteeksi (Niemi, 

1981, s. 3). Nykyisessä tarkastelussa taiteen käsitteen voi ymmärtää sisällyttävän 

itseensä hyvin monenlaisia näkökulmia ja merkityksiä, joiden lähtökohdat ovat ih-

misten kokemuksissa ja pyrkimyksissä käsitteellistää niitä taiteen keinoin ja koko 

ympäröivässä maailmassa. 

Taide on omaleimainen kulttuuriin ja instituutioihin sidoksissa oleva ilmiö. Se 

muuntuu jatkuvasti ajan myötä ja saa uusia ilmenemismuotoja. Samalla taiteen kä-

site joutuu uudelleen arvioinnin ja määrittelemisen kohteeksi. Taide instituution104 

                                                        
103 Luotuna olemisessa teos edellyttää tekijän (Haapala, 2000, s. 146−149). 
104 Taiteen institutionaalisen taidemaailmaa tarkastelevan teorian pääasiallisena kehittäjänä voidaan pi-
tää Dickietä (1981). Tässä teoriassa taide on yhteisöllinen keinotekoinen instituutiotyyppi, jota ei voida 
rajata tiettyihin henkilöihin. Sen mukaan taiteen edellytyksenä on taiteilijan tekemä artefakti, joka esi-
tetään taidemaailmassa taiteena (Dickie, 1981, s. 83–91). Dickien (1981, s. 21–91) taidekäsitys ja mää-
ritelmä voidaan muotoilla seuraaviin väittämiin: 
1. Vain taiteilijan tekemä artefakti voi tulla taideteokseksi, sillä artefaktisuus on taiteen välttämätön ehto. 
2. Taidemaailma on informaalinen sosiaalinen instituutio, jonka ydin muodostuu seuraavista tekijöistä. 
A. taiteilijoista, jotka luovat teokset, B. esittäjistä, jotka esittävät teokset, C. kävijöistä, jotka arvostavat 
niitä. Taidemaailma on vakiintunut käytäntö, ei etabloitunut yhteisö tai korporaatio. 
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näkökulmasta olettaa katsojalta kykyä määritellä taidetta, kohdata taidetta ts. taide 

edellyttää aikaisempaa kokemusta ja tietoa taiteesta, erilaisista tarkastelutavoista ja 

käsitteistä. Taide, käsitteenä ja eri ilmenemistapojensa kautta tarkasteltuna, on mo-

nitasoista, monimielistä ja monimuotoista. Teoksen eri ulottuvuuksien hahmotta-

minen edellyttää perehtymistä ja oppimista. Ajassa ja teoksissa ilmenevän taidehis-

toriallisen jatkumon ymmärtäminen ja taiteeseen liittyvien käsityksien muutokset 

antavat lähtökohdan tulkinnan ja ymmärtämisen tapahtumiselle. Merkityksellisyy-

den ja ymmärtämisen prosessit kypsyvät ajan myötä kokemusten karttuessa. Taide 

edellyttää sen ilmiöiden ja muutosten seuraamista. Taiteen kokemisen ja merkityk-

sen muodostamisen lähtökohdat ovat jo varhaisessa lapsuudessa siinä fyysisessä 

kulttuurisessa kontekstissa, jossa yksilö kasvaa. Kokemukset ja käsitteet ovat jat-

kuvasti konstruoitavissa uudelleen taiteeksi kutsumamme ilmiön muotojen ja kä-

sitteiden muuntuessa ajan ja kokemuksien myötä.  

3.2 Taidemaailma 

Ihmisenä olemisen eräs perustavaa laatua oleva lähtökohta on elämän faktisuus, 

jonka mukaan ihmiset elävät maailmassa olevina (Heidegger, 1927/2000). Tässä 

tutkimuksessani ihmisten maailma muodostuu heidän omasta elämismaailmastaan, 

johon liittyy myös taiteen maailma. Sen traditiot ja käsitykset taiteesta liittyvät val-

litsevan taidemaailman käytäntöihin ja niiden merkitykseen. Taidemaailmaan osal-

listuminen on taiteen tekemisen ja taiteilijaksi meritoitumisen edellytys. Taustalla 

on institutionaalinen taideteoria105 (Dickie, 1981), joka mahdollistaa taiteen ”mar-

ginaalisten” tai taidetta vastaankin suunnattujen ilmiöiden sisällyttämisen taiteen 

                                                        
3. Taiteilijan luoma artefakti saavuttaa taideteoksen statuksen, kun hän esittää taideteoksen taidemaail-
man yleisölle tarkoituksenaan taideteoksen luominen. 
4. Taiteilijan luoma artefakti, jonka hän esittää taideteoksena taidemaailman yleisölle saavuttaa taidete-
oksen statuksen, vaikka sitä ei koskaan aktuaalisesti arvosteta taideteoksena. 
Näiden sääntöjen voidaan katsoa olevan välttämättömiä erikseen ja riittäviä yhdessä taideteosten ole-
massaolemisen edellytykseksi. Samalla Dickie rajaa taiteen tarkoituksen tai funktion teoriansa ulkopuo-
lelle (Vuorinen, 1993, s. 353). Taiteilijaksi Dickie määrittelee kenet tahansa, joka on perehtynyt esteet-
tiseen käytäntöön ja luo taideteoksiksi tarkoitettuja artefakteja. Luominen sinällään ei edellytä mitään 
erityisiä artistisia taitoja ja kykyjä (Dickie, 1981, s. 83–91).  
105 Taidemaailma-käsitteen eräänä lähtökohtana on Arthur C. Danton (1964) artikkeli The Artworld, 
jossa käsite liittyy olennaisesti institutionaaliseen taidekäsitykseen. Danton mukaan jonkin näkeminen 
taiteena edellyttää jotakin, mitä silmä ei voi erottaa, taiteen teorian ja historian tuntemusta sekä taide-
maailman hahmottamista niiden kautta (Danto, 1964).  
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piiriin tarkastelemalla taideteosta106 aina taiteen yleistä paradigmaa vasten (Säätelä, 

1986, s. 18–26).  

Institutionaalinen taideteoria mahdollistaa taidemaailman piirissä eri tavoilla 

toimivien, kuten haastateltavieni, liittymisen osaksi taidemaailmaa, vaikka he itse 

eivät toimisikaan varsinaisina taidetta institutionaalisesti tuottavina ”auktorisoi-

tuina” taiteilijoina. Institutionaalisen teorian merkittävyys onkin sen mahdollisuu-

dessa liittää taiteen harrastajat ja yleisö taidemaailmaan ja auttaa näin yksilöä miel-

tämään itsensä ja oman tekemisensä osaksi sitä. Samalla se mahdollistaa monimuo-

toisen taiteen tekemisen ja kokemisen yksilöllisellä tasolla ja taiteen maailmassa. 

Taiteen kriteeriksi riittää, että teoriassa mainitut ehdot täyttyvät. Institutionaalisen 

taideteorian arvo, tämän tutkimuksen kannalta, on kokemuksien tarkastelemisen 

mahdollisuus taiteen maailman lisäksi myös taidemaailman näkökulmista107, siihen 

liittyvien yhteiskunnallisten rakenteiden ja oman taidemaailmassa olemisen suh-

teen kautta.  

Tutkimuksen haastateltavien kertomukset ovat sidoksissa postmoderniksi tai 

post-postmoderniksi 108  taidemaailmaksi kutsuttuun taideteosten ja taiteilijoiden 

olemisen maailmaan. Tutkimukseni henkilöiden kokemuksien tarkastelu ulottuu 

liki neljälle vuosikymmenelle. Tänä aikana taiteen maailma on muuttunut, ilmiöi-

den tasolla muutosta voidaan tarkastella modernismin loppuvaiheesta postmoder-

niin ja jopa sen jälkeiseen aikaan post-postmoderniin. Ajanjaksosta riippumatta tai-

demaailma muodostaa osin sen kulttuurisen piirin, missä taideteokset maailmoivat 

                                                        
106 Ingardenille (2000) taideteokset ovat tuotteita toiminnasta, joissa tajunnalliset intentionaaliset tuot-
tavat kokemukset ovat perustava lähtökohta. Lisäksi teokset edellyttävät tiettyjä fyysisiä intentionaalisia 
akteja, jotka luovat perustan teoksen materiaaliselle olemiselle. Niiden tarkoituksena on toteuttaa mää-
rätty taiteellinen tai esteettinen projekti tai suoritus (Ingarten, 2000, s. 7, 24). Tekijän teoksen luomisen 
lisäksi taideteos edellyttää havaitsijan uudelleen luovia aktiivisia tekoja. Havainnossa teos asetetaan 
vastakkain ”konkretisoitumistensa” kanssa skemaattisena entiteettinä, johon kuuluvat tietyt potentiaali-
set elementit”. Teosta katsottaessa vastaanottajan on täydennettävä tuotettua skemaattista entiteettiä ja 
aktualisoitava potentiaalisia elementtejä muodostaakseen esteettisen objektin ja saavuttaakseen esteet-
tisen elämyksen. Näin teoksen olemassa oleminen edellyttää kahden toisistaan eroavan subjektin ole-
massaoloa ja samalla teos viittaa olemassaolollaan eri osapuoliinsa ja heidän väliseensä yhteisöllisyy-
teen. Näiden kahden tekijän lisäksi taideteoksen olemassaolo edellyttää itse teoksen olemassa olemisen 
(Ingarden, 2000, s. 6–8). Tämän vuoksi taideteokset kykenevät saavuttamaan tietyn rajatun olemassa-
olon ja toiminnan muodon inhimillisissä yhteisöissä (Ingarden, 2000, s. 7, 24). 
107 Heideggerin (1996) mukaan maailma ei kuitenkaan itse ole. Asiat ovat, mutta maailman olemukseen 
liittyy, että se vallitsee eli maailmoi (Heidegger, 1936/1996, s. 44). 
108 Postmodernin käsite ei ole yksiselitteinen, ja sitä kohtaan on osoitettu paljon kritiikkiä. Useat tutkijat 
ovat todenneet, että postmodernismi on jo väistynyt uuden tieltä (ks. esim. Kirby, 2006). Tässä tarkas-
telussa käytän postmodernin käsitettä sen ongelmallisuudesta riippumatta ja tiedostaen sen vanhanai-
kaisuuden ja käsitteellisen monimielisyyden. Olennaista tarkastelun näkökulmasta on fokusoida ajatus 
vallitsevaan kuvataiteen maailmaan. 
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ja missä yksilön suhde taiteeseen muodostuu. Taidemaailma onkin historiallinen109 

ja sisältää sen perinteen, jonka sisällä taide syntyy. Riippumatta valitsevaa aikaa 

kuvaavasta käsitteestä taiteen maailma on kuitenkin se paikka, jossa taide ja taitei-

lijat eksistoivat (Haapala, 2000; Ingarden, 2000).  

Taidemaailmaan suuntautumisen tarkastelu on olennaista taidekäsityksen, tar-

kasteluun tulevien taideteosten sekä kokemisen että tekemisen näkökulmasta. Val-

litsevat arvot ja ihanteet määrittävät ihmisen toimintaa, ja koska taideteokset ovat 

syntyneet taiteilijoiden toimesta, jotka toimivat taiteen maailmassa taidemaailman 

sisällä, myös ne ilmentävät tai ainakin jollakin tavalla liittyvät omaan aikaansa. 

Taidemaailma tarjoaa sen piirissä toimijoille sekä henkisiä että aineellisia lähtö-

kohtia ja suhtautumistapoja niihin (vrt. Haapala, 2000, s. 122). Samalla taidemaa-

ilma mahdollistaa, taidekokemukselle ominaisesti, myös monenlaisia taiteen koke-

misen muotoja, kokemuksia, jotka eivät ole alistettavissa propositionaaliselle tie-

dolle.  

Taidemaailma muodostaa erään taiteen kokemisen maailman sekä konkreetti-

sen että teoreettisen ulottuvuuden. Samalla taidemaailma määrittää haasteltavien 

kokemuksien piirin. Ei voi katsoa taidetta tai tehdä taidetta, mikäli se ei mahdu 

taiteen käsitteellisen konstituution piiriin. Toisaalta taidemaailma määrittää myös 

subjektin toiminnan rajat. Niiden ulkopuolelle astuttaessa ei voida puhua taiteesta 

tai tarkastella taidekokemuksia tai niiden merkityksiä. 

Haapalan (2000) mukaan taidemaailman vallitseminen näyttäytyy taideteosten 

merkityksinä ja arvoina sekä toiminnan käytänteinä, kuten teosten tuottamisena tai-

demaailmaa varten sekä niitä esille asettamisena instituution rakenteisiin, jolloin 

niitä käydään katsomassa. Näin taidemaailman toimijoilla on valmiita mielekkään 

toiminnan tapoja. Taidemaailmaa voidaan luonnehtia ”tradition vakiinnuttamiksi 

merkitys- ja arvokokonaisuuksiksi, joihin liittyy tiettyjen toimintatapojen verkosto” 

(Haapala, 2000, s. 126). Ne ovat omaan historialliseen hetkeensä kuuluvia eikä 

niitä siten voida kyseenalaistaa eikä edes huomata, koska struktuurit rakentavat toi-

mijoita itseään. 

                                                        
109 Lintisen (1989) mukaan myös taidemaailma on olemukseltaan historiallinen. Taidehistoria ilmentää 
osaltaan taidemaailmaa ja taiteen kokemisen sekä sen muutoksen historiaa. Taidemaailman jatkuvan 
muutoksen osoittavat historian teokset, joita on kunakin aikana tehty. Taiteen tarkasteleminen aina 
1800-luvun puoliväliin saakka on mahdollista jatkumossa, jota jäsennetään taidehistoriassa tarkastele-
malla kullekin ajanjaksolle tai taiteilijalle tyypillistä taiteellista ilmaisua. Tultaessa 1800-luvulle taiteen 
kenttä muuttuu monimuotoiseksi. Taide saa uusia perinteestä poikkeavia ilmenemismuotoja ja saman-
aikaista tyylillistä kerrostuneisuutta. Modernin ja modernismin käsitteet saavat alkunsa. Varsinaisesti 
moderni taide syntyy vasta 1800-luvun lopulla ja tekee selvän eron aikaisempaan taiteeseen (Lintinen, 
1989, s. 5). 
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Taiteilijan tai taiteen kokijan voidaan sanoa toimivan taidemaailmassa, mutta 

on muistettava, että samanaikaisesti ”taiteilija” eksistoi myös muilla tavoin ja 

muissa maailmoissa. Taide voi liittyä taiteilijan ja ihmisen eksistensseihin elämis-

maailmassa, vaikka se faktuaalisesti tapahtuisikin taidemaailmassa. Tässä koh-

dassa kiinnitän huomioni nimenomaan haastateltavien henkilökohtaisiin intentioi-

hin ja suuntautumiseen jopa taiteen maailmaan, joka voi saada myös muotoja, jotka 

ovat varsinaisten Haapalan (2000) määrittämien taiteen ”yleisten” eksistens-

sien ”ulkopuolella”, henkilökohtaisella tasolla. Näkökulma mahdollistaa taiteen 

ulottuvuuksien tarkastelun ihmisen kasvun ja olemisen moninaisia muotoja mah-

dollistavana alueena. 

Taidekokemuksen tarkasteleminen liittyy osin taidemaailman ja haastatelta-

vien elämismaailmojen muodostamien horisonttien yhtymäkohtiin. Tässä tarkaste-

lussa on olennaista, että haastateltavat ovat eläneet lapsuutensa modernismin110 ja 

postmodernismin murroksen jälkeisessä kulttuurisessa maailmassa, jossa taiteen 

käsite laajenee kohti moniarvoisuutta ja eklektismiä. Tämä muutos ilmenee myös 

taidekasvatuksen111 sisällöissä ja tavoitteissa.  

Taiteen instituutio ja sen piiriin lukeutuvat ilmiöt osoittavat muutoksen tapah-

tumista, mutta samalla voi todeta koko maailman ja ihmisen maailmasuhteenkin 

muuttuneen. Tämä näkyy mm. perusopetuksen opetussuunnitelmissa (Opetushalli-

tus, 2014), jotka painottavat taiteen tekijän ja osallistujan roolia. Timo Jokelan 

(2006, s. 71–85) ympäristötaiteen projektit tuovat taiteen kohtaamispaikoille yhtei-

sön ja taiteilijat. Taide saa uusia ilmenemismuotoja ja merkityksiä yhteisöllisyy-

dessä ja perinteisten taiteen alojen välisenä tapahtumisena (Hiltunen, 2009; Hiltu-

nen & Jokela, 2001; Hiltunen & Mannerkoski, 1997). Taiteen ilmiöt ulottuvat arki-

päivään ja muodostuvat osaksi ihmisten elämismaailmaa ja mahdollisuudeksi luoda 

ja muuttaa todellisuutta taiteessa ja taiteen välityksellä112. Richard Shustermannin 

(1997) kaltaiset kirjoittajat luovat teoreettisia lähtökohtia taiteen tarkastelulle osana 

                                                        
110 Modernismin laaja käsitteellinen määrittely ei tämän tutkimuksen kannalta ole erityisen merkittävää. 
Kalliota (2000b) mukaillen tarkoitan modernismilla ensisijaisesti 1900-luvun keskeisiä taidesuuntauk-
sia, mutta modernismin tarkastelu voidaan ulottaa 1800-luvulle saakka Ranskassa syntyneeseen taiteen 
muotokielen murrokseen. Käsitteellinen lähtökohta voidaan ulottaa jopa 1600-luvulle saakka (Kallio, 
2000b, s. 420). Tässä yhteydessä en tarkastele modernismin aatteellista ulottuvuutta ja sen merkitystä 
yhteiskunnallisessa muutoksessa.  
111 Efland (1998) tarkastelee taidekasvatuksen muutosta kohti postmodernismia. Tämän tutkimuksen 
kannalta taidekasvatuksen opetussuunnitelmien eksplisiittinen muutoksen tarkastelu ei muodostu olen-
naiseksi näkökulmaksi, vaan olennaisempaa on tarkastella taidemaailman kontekstia ja siinä tapahtuvaa 
yleistä muutosta.  
112 Aiheesta lisää mm. Jokela & Hiltunen (2003). 
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arkea. Käsitys taiteen merkityksen ja olemuksen muutoksesta liittyy pragmatisti-

seen perinteeseen, taide on vuorovaikutukseen asettumista 113. Teos- ja museokes-

keisyydestä luopuminen mahdollistavat taiteen kautta tapahtuvan maailmasuhteen 

muodostamisen taiteellisen ja ei-taiteellisen elämänkäytännön limittymisenä.  

Tämän tutkimuksen kannalta merkityksellistä on, että haastateltavien erityi-

sesti nuoruuteen liittyvän elämismaailman taiteeseen liittyvän teoreettisen kehyk-

sen voi nimetä joko postmoderniksi tai jopa postmodernin jälkeiseksi maail-

maksi114. Näin myös tämän tutkimuksen haastateltavien voidaan sanoa kasvaneen 

lähes koko ikänsä postmodernissa taidemaailmassa, ja samalla he ovat mahdolli-

sesti sisäistäneet itselleen siihen liittyvän heidän lapsuudessaan valinneen kulttuuri- 

ja merkitysmaailman. Tutkimustehtäväni kannalta postmodernismin taidehistorial-

lista tai käsitteellistä määrittelyä olennaisempaa on lapsuuden, koulun ja aikuisuu-

dessa kohdattujen asioiden ja ilmiöiden kulttuurisessa elinpiirissä toteutettu tapa 

tarkastella taidetta ja sen merkityksiä sekä reaalisena että käsitteellisenä ilmiönä. 

Lukkarisen (1998, s. 44–45) mukaan postmodernissa katsannossa ilmiön tarkastelu 

mahdollistuu useista näkökulmista, mm. moraalisista, ideologisista ja poliittisista 

asemista, jolloin yhtä ja ainoaa totuutta ei ole. Postmodernismissa kulttuurisen tar-

kastelun raja laajenee yli perinteisten institutionaalisten rajojen. Kokemukset ja 

merkitykset nousevat pääosaan ja taiteen fokus siirtyy instituutiosta ja vallitsevista 

kertomuksista yksilöön (vrt. Grönholm & Piironen, 1998, s. 19). Kuusamo (1987) 

tarkastelee, kuinka postmodernismi, sen olemuksen ja ideologian tarkastelun näkö-

kulmasta, onkin mahdollistanut myös tutkimuksen näkökulmasta paluun yksilön 

kokemus- ja elämismaailman tarkasteluun. Se on myös mahdollistanut kuvan teke-

misen ja kokemisen merkityksenannon monipuolisen tarkastelun eri näkökulmista. 

Vanha modernismin alkuaikojen käsitteellinen kuilu taiteilijoiden ja kuvan arvioi-

jien välillä on menettänyt merkitystään (Kuusamo, 1987, s. 3). 

3.3 Taidekasvatus 

Postmodernismin myötä käsitys taiteen maailmasta ja taiteen merkityksestä on 

muuttunut olennaisesti, ja samalla se on vaikuttanut yksilön tapaan reflektoida ja 

merkityksellistää taidetta. Taide ei ole enää erillinen osa muusta maailmasta, ja 

taide on tullut osaksi yhteiskuntaa ja inhimillistä olemista. Samalla taide sulkee 

                                                        
113 Määttänen (2012, s. 36, 37) kritisoi voimakkaasti Schustermanin tapaa tulkita Deweyn pragmatismiin 
liittyviä ajatuksia. Schustermanin kohdalla lieneekin syytä puhua pragmatismista uuspragmatismina. 
114 Suomessa postmodernismiksi kutsutun taiteen ensimmäiset merkit ilmaantuivat 1970-luvulla arkki-
tehtuurissa ja kuvataiteessa ja yleistyivät 1980-luvulla. 
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piiriinsä kaiken inhimillisen toiminnan, ja taideteoksessa on kyse toiminnasta, joka 

on suhteessa ympäröivään todellisuuteen. Näin taide edellyttää kohtaajaltaan aktii-

visuutta ja valmiutta kokemiseen. Taiteen olemus tiivistyy lauseessa: ”Ajattelemi-

nen on veistos” (Honnef, 1990, s. 41–44).  

Taidekasvatuksen piirissä uskotaan yleisesti, että kokemukset taiteesta ja sen 

muodostamat merkitykset ovat tärkeitä ihmisenä kasvulle ja taide vaikuttaa ihmi-

seen omalaatuisella ja arvokkaalla tavalla. Taide paljastaa ja syventää tajunnal-

lemme todellisuutta, ja sillä on suuri merkitys maailman avartajana (Wilenius, Ok-

sala, Mehtonen & Juntunen, 1976, s. 34). Taidekasvatus on olemukseltaan koke-

muksellista, ja siinä mahdollistuu monenlaisia näkökulmia ajatteluun, maailman 

kokemiseen ja käsitteellistämiseen (Mantere, 1994; Räsänen, 1999, 2008, 2015; 

Sava, 1993). Taiteen kokemisen edellytyksien luominen onkin yksi koululaitok-

selle asetettu sivistystehtävä. Taidekasvatuksessa tulee tehdä ihmiset tietoisiksi tai-

teen olemuksesta ja antaa mahdollisuus taiteen kokemiseen sekä luoda valmiuksia 

kokemuksiin sisältyvien prosessien tarkasteluun ja pohdintaan (Anttila et al., 2011, 

s. 5–7). 

Tämän tutkimuksen haastateltavat ovat käyneet peruskoulun ja lukion ainakin 

pääosin vuoden 1994 peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 

1994) mukaisesti, ja kertomukset osin ilmentävät sen mukaisen taiteen opetuksen 

ja opetussuunnitelman toteutumista. Tutkimuksessani en kiinnitä huomiota opetus-

suunnitelman toteutumiseen ja sen ilmentymiin vaan pyrin ensisijaisesti tavoitta-

maan haastateltavieni elämän faktisuuden115  ja kohdentamaan tarkasteluni koke-

muksien olemuksiin. Toisaalta tutkimuksen kirjoittamisen ajankohta on mielen-

kiintoinen: perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat ovat valmistuneet (Opetus-

hallitus, 2014) ja samaan aikaan opettajankoulutuksessa joudutaan kiinnittämään 

huomio laitosten ja yksiköiden omaan opetussuunnitelmatyöhön116.  

Opetussuunnitelmatyössä taidekasvatuksen asema on ollut toistuvasti kriittisen 

keskustelun ja uudelleenarvioinnin kohteena117. 1980-luvulla tutkijat totesivat tai-

deaineiden menettäneen taiteellista sisältöään (Tuomikoski, 1987, s. 11). Samalla 

                                                        
115 ”tosiasiallisuus” (Faktizität) 
116 Oulun yliopiston Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä käynnistyi syksyn 2014 ai-
kana opetussuunnitelmaprosessi. Opetussuunnitelma tuli voimaan 2016, ja tätä tutkimusta lopettaessani 
koulutusdekaani antoi ilmoituksen uuden opetussuunnitelmatyön käynnistymisestä syksyllä 2018. 
117 Myös henkilökohtaisella tasolla taide ja taidekasvatus eivät ole aina assosioituneet itselleni pelkäs-
tään positiivisina ilmiöinä; ne ovat saaneet osakseen myös voimakasta kritiikkiä, ja voin lukea itseni 
kriittisesti suhtautuvien taidekasvattajien joukkoon. Arvostelua on helppo kohdentaa sekä toteutettujen 
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kun taidekasvatus ja taidemaailma tuntuivat erkaantuvan toisistaan, taide etsi 

uutta118 ja taidekasvatuksen praksis pitäytyi usein perinteisissä menetelmissä ja läh-

tökohdissa. Viime vuosikymmenellä kriittinen tarkastelu jälleen voimistui ja mm. 

Kallio (2005) tarkastelee kuvataiteen opettamisen käytäntöä ja siihen liittyvää 

muutoksen tarvetta tulevaisuudessa. Edellä mainitun kaltainen aikaansa sidottu 

kriittinen tarkastelu on ollut tyypillistä ja tarpeellista läpi taiteen ja taidekasvatuk-

sen historian. Taide ja taidekasvatus ovat pyrkineet etsimään ajalleen ominaista si-

sällöllistä mieltä ja samalla altistaneet itsensä käytettyjen metodien ja sisältöjen 

kritiikille (Pohjakallio, 1999, s. 123–150).  

Koulumaailmassa tilaisuudet taiteen keinoin tapahtuvaan pohdintaan ja kas-

vuun ovat viime vuosina olleet uhattuna. Opetussuunnitelmien tuntijaoissa taide-

kasvatuksen sekä opintopiste- että kontaktiopetustuntien määrät ovat vuosien saa-

tossa pienentyneet ja erityisesti opettajankoulutuksessa supistukset ovat olleet mer-

kittäviä (Hyvönen, 2001, s. 13,14; 2004, 2005, s. 47–49; Rissanen, 2016, s. 12). 

Ilmiö on havaittavissa myös kansainvälisesti (Barton, Baguley & MacDonald, 2013; 

Chapman, 2015,). Taidekokemuksille ja niiden merkityksien pohtimiselle pysty-

tään tarjoamaan entistäkin vähemmän tunteja. Taiteen merkitystä hyvinvoinnin te-

kijänä ei ole oivallettu tai haluta oivaltaa (Gibson & Larson, 2007; Karskela, 2009, 

s. 76–78). 

Taidekasvatuksen asema osana opetussuunnitelmaa onkin ollut jatkuvan kes-

kustelun aiheena viimeisten vuosikymmenien aikana. Opetussuunnitelmatyössä, 

sekä peruskoulussa että yliopistoissa, taidekasvatuksen merkitystä on arvotettu 

suhteessa johonkin toiseen kilpailevaan oppiaineeseen, jonka merkitystä on perus-

teltu kansantalouden tuottavuuteen ja kilpailukykyyn liittyvillä argumenteilla. Il-

miö on kansainvälinen (ks. esim. Lemon & Garvis, 2013). Tässä keskustelussa 

myös käsitykset yleisen hyvän ja inhimilliselle kasvulle tärkeistä tekijöistä vaihte-

levat suuresti. Asioiden arvon määrittämisessä on usein käytetty yhteiskunnallisen 

tuottavuuden ja kilpailukyvyn perusteita, jolloin keskusteluun tuodaan niitä näkö-

kulmia, joita voidaan perustella tuottavuuden arviointikriteereillä. Tahot, jotka ko-

kevat kilpailevansa taiteeseen ja taidekasvatukseen suunnatuista resursseista, ovat 

                                                        
menetelmien että myös opetussuunnitelman suuntaan. Omissa muistoissani on paljon kokemuksia huo-
nosta opetuksesta, opettajista, hankalista tilanteista tunneilla ja erilaisissa konteksteissa tapahtuneista 
negatiivisista kohtaamisista taiteen kanssa. 
118 Uuden etsimisen lähtökohtia ovat mm. Danton (1991, s. 279) kirjoitukset, joissa kuvataan taiteen 
sisällöllisen tyhjyyden ongelmaa ja tuodaan ilmi taiteilijoiden näkemyksiä taiteen esteettisestä, sisällöl-
lisesti heikosta tilasta. Myös Burgin (1989) tarkastelee taiteen diskursseja kriittisesti. 
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vuosien saatossa usein luoneet arvokeskustelua vastakkainasettelun varaan. Taide-

kasvatuksen on ollut vaikea osoittaa tilastoihin tai ns. ”koviin” arvoihin yhteiskun-

nallisen tuotannon tehokkuuden argumentteihin soveltuvia faktoja. Perustavaa laa-

tua oleva kysymys onkin, mitä on taiteeseen liittyvä kasvu, miten sitä voitaisiin 

mitata ja kuinka sitä voidaan soveltaa näissä arvioinneissa. Resurssien kilpailuti-

lanteissa taide ja taidekasvatus ovat edellä mainituista syistä vuoksi usein joutuneet 

leikkauksen kohteeksi. Taidekasvatuksen tai taiteen merkityksen ja hyödyn konk-

retisoiminen on ongelmallista. Tulokset ovat kauaskantoisia ja vaikeasti mitattavia, 

puolesta puhuminen ja puolustaminen tarvitsevat tutkimukseen perustuvaa tietoa.  

Taidekasvatuksen vähenemisen taustat ovat hyvin inhimilliset, eri tahot halua-

vat varmistaa ja vahvistaa asemiaan opetussuunnitelmatyössä ja edistää näin oman 

ajatusmaailmansa mukaista toimintaa. Tässä keskustelussa harvoin pyritään asioi-

den objektiiviseen tai tasapuoliseen näkökulmien etsimiseen ja esiintuomiseen. Nä-

kemykset ja pyrkimykset ovat useimmiten oman edun mukaisia. Asioiden tarkas-

telun pohjana ei ole käytettävissä riittävästi tietoa eri näkökulmista. 

Toisaalta viime aikoina on ollut myös päinvastaista keskustelua. Osaltaan tä-

hän ovat vaikuttamassa muutokset sekä taiteen ilmiöissä että opetussuunnitelmal-

liset seikat, joita on parannettu vuosien varrella. Kaikki toteutuksen tavat ja sisällöt 

eivät ole tavoittaneet hyvää tarkoitustaan, kokemukset ovat jääneet ilman tavoitel-

tua merkitystä. Tästä näkökulmasta taide ja taidekasvatus ovat saaneet osakseen 

myös paljon kriittistä arviointia instituution sisältä.  

Muutoksen myötä varsinkin kunta- ja koulutasoilla taide- ja taitokasvatuksen 

piiriin kuuluville oppiaineille on osoitettu opetussuunnitelmissa myös lisää resurs-

sia. Usein taustalla on ollut huoli kouluviihtyvyyden heikoista tuloksista, mutta on 

samalla myös nostettu esiin taiteen mahdollisuudet oppimisen ja kasvun kannalta. 

Taidekasvatukselle ominaiset tärkeät tavoitteet, tasapainoiseksi ja ehyeksi ih-

miseksi kasvaminen, eettisen119 ja esteettisen pohdinta, oman ilmaisun ja identitee-

tin sekä ihmis- ja maailmankuvan muodostaminen taidekasvatuksen keinoin, ovat 

pienenevien resurssien myötä koettu uhatuiksi, ja taiteen asemaa on myös tuettu. 

Taiteen ja taidekasvatuksen asema heijastaa omasta näkökulmastaan ihmisten 

ja yhteiskunnan arvomaailmaa, maailmankuvaa ja sen muotoutumisprosesseja. Tai-

teellinen kokeminen ja merkityksen anto, taidekokemuksien moninaisuus ja ilmi-

öiden takana olevat muuttujat ovat paljon keskusteltuja ilmiöitä, jotka tarvitsevat 

                                                        
119 Varton (1994) mukaan taiteen eettisyyden mahdollisuudet ovat toisen kohtaamisen tilaisuudessa, jol-
loin tarjoutuu toisen alkuperäisen kokemisen mahdollisuus. Tällöin paljastuu, että kaikki ei ole haltuun 
otettavissa tai määriteltävissä, vaan kohdattava on aidosti toista (Varto, 1994, s. 60).  
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lisätutkimuksia. Tämä itseäni lähellä oleva keskustelu on ollut hyvin innoittavaa ja 

vaikuttanut voimakkaasti haluun tutkia, mistä taidekasvatuksessa on pohjimmil-

taan kyse. Tämä ja koko laajempi yhteiskunnallinen keskustelu taiteen ja erityisesti 

taidekasvatuksen asemasta on ollut osaltaan vaikuttamassa tutkimuksen toteutta-

miseen. Sitä on ollut mielenkiintoista seurata ja siihen haluan ottaa myös oman 

työni kautta osallistua. 

Taidekasvatuksen ja opettajuuden tutkimisen ohella tämän tutkimuksen merki-

tys ja asema heijastuvat myös laajempaan taiteesta käytävään diskurssiin. Taide-

kasvatusta ja taidetta instituutiona ei ole syytä sulkea pois toistensa käsitteellisestä 

piiristä. Samoin kuin taidekasvatus myös keskustelu taiteen asemasta ja olemuk-

sesta sekä jopa rahoituksesta saa toistuvasti merkittävän aseman mm. tiedotusväli-

neissä. Tuoreimpana esimerkkinä on kansainvälisen Guggenheim-säätiön pyrki-

mys tulla toimijaksi suomalaiseen taidemaailmaan. Keskustelua innoitti erityisesti 

varojen kohdentaminen kotimaisen taideinstituution ei-suomalaiseen toimijaan, 

joka olisi kilpailemassa kotimaisen toiminnan rahoituksesta kansainvälisen brändin 

kautta. Asia jakoi mielenkiintoisella tavalla taidekentän toimijoiden mielipiteitä ja 

aiheutti kiivasta keskustelua. Käyty keskustelu kertoo paljon aiheeni moniulottei-

suudesta ja kompleksisuudesta.  

3.4 Taide ja identiteetti 

Taidekasvatuksen ja esteettisen kasvatuksen eräinä tavoitteina ovat taiteen kokemi-

sen kautta tapahtuvat muutokset ihmisen suhtautumisessa ympäristöönsä ja omaan 

identiteettiinsä sekä ilmaisemisen, tunnistamisen ja ajattelemisen mahdollisuuksien 

kehittäminen (Opetushallitus, 2004, 2014). Samalla taiteen avulla pyritään vastaa-

maan ihmisen tarpeeseen jäsentää omaa elämäänsä ja käsitellä muista oppiaineista 

poikkeavilla menetelmillä oppilaille tärkeitä kysymyksiä sekä tuottaa tietoa oman 

toiminnan tuloksena (Kallio, 2005, s. 35). Varton (2001) mukaan taidekasvatuk-

sessa uskotaan, että taiteen tekemisen tai taideteosten katsomisen kautta kokemuk-

sessa muodostettu tieto, kokemuksen reflektointi ja pohdinta ovat osaltaan vaikut-

tamassa kokonaisvaltaisesti meidän ihmiseksi kasvamiseemme ja identiteettiimme. 

Samalla, omakohtaisen toiminnan kautta, taide liittyy identiteetin muodostamiseen 

(Varto, 2001a, s. 7).  

Taiteen ja identiteetin suhde on kiinnostanut ja innostanut taiteilijoita, taide-

kasvattajia ja tutkijoita. Taiteen merkityksen identiteetin rakentajana tuodaan tar-

kasteluun sekä opetussuunnitelmissa (Opetushallitus, 2016) että taidekasvatusta ja 

taiteen merkitystä tarkastelevassa kirjallisuudessa (Räsänen, 2008, 2015). Taiteen 
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ja taidekasvatuksen piirissä yleinen käsitys on, että taide on eräs ihmiselle ominai-

nen tapa tuoda näkyväksi omaa identiteettiä ja tarkastella sekä kehittää käsitystään 

itsestä (Thornton, 2013). Taiteen ja identiteetin välisen yhteyden vuoksi aihetta on 

myös tutkittu erilaisista lähtökohdista ja näkökulmista tekemiseen (Benson, 2013; 

Chang & Cress, 2014; Cupchik, 2013; Funch, 2013; Gammelgaard, 2013; Johnson, 

2013; Køppe, 2013; Levin, 2013; Pithouse-Morgan & Van Laren, 2012; Sullivan & 

McCarthy, 2007; Roald & Lang, 2013). 

Ropon (2009) mukaan identiteetti voidaan määritellä elämäntarinalliseksi ker-

tomukseksi itsestämme Se ilmentää käsitystä minuudestamme, tapaa, jolla olemme 

suhteessa maailmaan ja jolla koemme sekä ilmaisemme itseämme (Ropo 2009, s. 

5). Se kuvaa yksilöä myös itseymmärryksen, yksilön erityisyyden ja yhteisöllisyy-

den näkökulmia (Ropo, 2015, s. 27, 30). Identiteetin reflektoiminen on intentionaa-

linen ja aktiivinen prosessi. Oma situaatiomme, ympäristöt, olosuhteet, ihmiset ja 

kulttuuriset tekijät, joiden piirissä ja kanssa elämämme vuorovaikutuksen alaisina, 

ovat vaikuttamassa oman identiteettimme syntymiseen ja muuttumiseen. Vaihdok-

set näissä tekijöissä ja oma toimintamme sekä tapamme olla suhteissa oman elä-

mismaailmamme kanssa muokkaavat ja muuntavat käsitystämme itsestämme. Ih-

misen oleminen onkin vuorovaikutuksessa olemista ja toimintaa elämismaail-

massa120 (Benson, 2013). 

Identiteetti ei ole pysyvä rakenne, vaan identiteetin voi todeta olevan muuttuva 

ja situaatioihinsa sidonnainen. Narratiivisessa tarkastelussa ihminen omaa monia 

identiteettejä ja muodostaa niitä narratiivien kautta ts. ihminen kertoo itsestään ja 

samalla luo ja ilmentää omaa identiteettiään (vrt. Hänninen, 1999; Ropo, 2015, s. 

36). Kertomuksien kautta omat identiteetit tehdään käsitteellisiksi. Vastavuoroisesti 

identiteetti vaikuttaa myös siihen, kuinka itse toimimme maailmassa. Valinnat ja 

teot muodostuvat ja tehdään oman identiteetin mukaiseksi. Identiteetti ilmenee ar-

kipäiväisissä teoissa ja elämismaailmaan kuuluvissa erityisissä intresseissä, jotka 

kohdistuvat sekä omiin tekoihin että maailmasuhteeseen.  

Tässä tutkimuksessa identiteetti tulee tarkasteluun taiteen ja taidekasvatuksen 

piirissä, ja tarkastelen sitä myös fenomenologisen estetiikan ja eksistentialismin 

(Dufrenne, 2000; Haapala, 2000; Ingarden, 2000), pragmatismin (Dewey, 2010; 

Määttänen, 2009, 2012) sekä narratiivisuuden näkökulmista (Hyvärinen, 2006a; 

                                                        
120 Vartolle (2001b) elämismaailma on epäspesifi kuvauskäsite, joka tarkoittaa sitä maailmaa, jossa 
olemme. Asiat, joiden kanssa olemme tekemisissä, eivät ole toisistaan irrallisia, vaan ne todellistuvat 
ajattelussamme ja toiminnassamme osaksi elämismaailmaamme. Elämismaailma mahdollistaa mitä eri-
laisimpien yksilöllisten merkityksien mukaan ottamisen (Varto, 2001b, s. 151, 152). 
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Ricoeur, 2005b). Eri teorioihin perustuvan tarkastelun voidaan käsittää olevan ker-

tomuksiin ja kertomuksellisuuteen perustuvaa, ne hyödyntävät mahdollisuutta 

tuoda koettu ja käsitetty ja ymmärretty tarkasteluun kertomuksissa symbolien ja 

metaforien kautta (Hyvärinen, 2006a; Ricoeur, 2000, 2005b). Ne muodostavat mer-

kityksellisiä itsen ymmärtämisen muotoja ja tapoja. Narratiivisuuden näkökul-

masta identiteetti on toiminnassa ja sen henkilökohtaisessa merkityksenannossa 

muodostuvaa. Toiminallisuuden ja kokemuksen emootion tarkastelun kautta iden-

titeetti on sidoksissa pragmatismiin ja erityisesti esteettiseen kokemiseen.  

Fenomenologisesti tarkasteltuna ihmisen identiteetti muodostuu maailmassa-

olemisessa ja varsinaisena ja epävarsinaisena olemisen kautta (Heidegger, 

1927/2000). Tarkastelun kannalta on olennaista, kuinka haastateltavat voivat to-

teuttaa omaa olemistaan varsinaisena olemisen näkökulmasta, ts. olla olemassa it-

selle ominaisella tavalla. Taide ei kuitenkaan ole kaikille itsestään selvä tapa tar-

kastella omaa elämää ja sen kokemuksia sekä identiteettiä. Bachin (2007, s. 281) 

mukaan taide tietämisen, ilmaisun ja reflektion tapana edellyttää henkilöltä erityistä 

suhdetta taiteeseen ja sen tekemiseen, taiteen tulee olla itselle luonteva tapa koke-

muksien pohtimiseen.  

Fenomenologisesta näkökulmasta taideteoksen sidos identiteettiin on kaksi-

suuntainen. Ingarden (2000) katsoo taiteellisessa luomisessa olevan kyse kahdesta 

objektista. Ensin on luotava taideteos ja sen aineellinen perusta, jota taiteilija sää-

telee121 . Toiseksi taideteos mahdollistaa taiteilijana, teoksen luojana olemisen ja 

vaikuttaa näin tekijäänsä. Nämä kaksi kokevat prosessiin liittyvät muutokset. Ky-

symys ei ole kuolleen aineen yhteentörmäyksestä taiteilijan kanssa, vaan näiden 

kahden tekijän vuorovaikutuksesta (Ingarden, 2000, s. 18).  

Tarkasteltaessa identiteettiä eksistentiaalisessa mielessä taiteilijuutena, teoksen 

tekijänä, ihmisen toiminta ja tuotteet konstituoivat ihmisen identiteettiä konkreet-

tisesti. Tässä prosessissa taiteen tekijä ei luo itseään teoksiin, vaan taideteoksissa 

konstituoidaan identiteettiä (Haapala, 1991, s. 91, 92). Myös Taylor (1995) tarkas-

telee taiteen tekemisen ja identiteetin määrittelyn samankaltaisuutta ja siinä tapah-

tuvia prosesseja. Ne molemmat edellyttävät mielikuvitusta ja uuden luomista, te-

koja, joissa ihminen tulee omaksi itsekseen tekemällä itsensä tietoiseksi sekä ilmai-

semalla itselle tärkeiden ja olennaisten asioiden olemassaoloa. Näin taiteilija luo 

                                                        
121 Heidegger viittaa teoksen maan ja maailman väliseen kiistaan (Heidegger, 1936/1996, s. 49). Dewey 
tarkastelee taideobjektin ja -teoksen välistä suhdetta. Deweyn mukaan katsoja luo taideteoksen havain-
nossaan taideobjektista.  
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itsensä työssään ja työhönsä, prosessi viittaa taiteen mahdollisuuteen toimia analo-

giana. Taiteellinen luomistyö on identiteetin ja maailman välisen suhteen määritte-

lemisen tapahtuma, jossa merkitykset saavat muotonsa. Näin taide ei kuitenkaan 

ole todellisuuden jäljittelyä, mimesistä, vaan sillä luodaan todellisuuta (Taylor, 

1995, s. 90–91).  
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4 Tutkimuksen metodi 

Tutkimukseni lähestymistapaa, olemusta ja toteutusta voin luonnehtia laadulliseksi, 

ihmisten yksilöllisiä kokemuksia ja niiden merkityksiä tutkivaksi tapaustutki-

mukseksi. Vartoa (2005) mukaillen tutkimukseni lähtökohtana on, että ihmisen toi-

minta ja kulttuuriset ilmiöt ilmenevät laatuina, joita tuodaan haastatteluissa tarkas-

teluun ja jotka voidaan tulkita merkityksinä. Olen tutkijana kietoutunut samankal-

taiseen merkitysten maailmaan ja ihmisenä olemisen erityislaatuisuuteen. Tämä 

faktisuus on määrittämässä tutkimukseni toteuttamista, ja se on vaikuttanut tutki-

musongelmien valintaan, tutkimuksen rajaamiseen, tutkimustyöhön ja tulosten tul-

kintaan (vrt. Varto, 2005, s. 14–15). Tutkimuskirjallisuuden piirissä tapaustutkimus 

määritellään usein yhteen tapaukseen kohdistuvaksi, mutta myös usean tapauksen 

tutkimukset, kuten omani, ovat mahdollisia. Tutkimusaineistoni keruun lähtökohta 

oli, että analysoitava aineisto muodostaisi itseäni kiinnostavan kokonaisuuden eli 

tapauksen ja että se olisi myös tutkimuksen intressieni kannalta mahdollisimman 

sopiva (vrt. Alasuutari, 1999, s. 48–50).  

Teoreettisella tasolla tarkasteltu kokemuksien tavanomaisuus on yksilön elä-

mismaailmassa individualistista erityisyyttä, joka jokaisella on ainutlaatuista ja 

situaatioon sidottua. Lähestymistapani mukailee tieteen perinteitä, joita voi luon-

nehtia tulkitsevaksi ja mieltä etsiväksi. Haluan tarkastella ihmisen suhdetta taitee-

seen, siinä ilmenevään omaan elämistodellisuuteen ja edelleen siinä muodostunei-

siin merkityksiin. Etsin tutkimalleni ilmiöille, taiteelle ja sen kokemuksille tulkin-

taa, mieltä ja merkitystä elämässä (vrt. Laine, 2001, s. 26–31). Haastatteluiden kes-

keiset ominaisuudet ja tarkasteluun nostettavat ilmiöt, kuten yksityiskohtaiset ta-

pahtumat ja merkitykselliset rakenteet muodostuvat tutkimukselleni luonteenomai-

siksi tutkimustehtäviini kietoutuviksi ilmiöiksi. Tarkastelen ja kuvaan yksilötason 

taidekokemuksen kvalitatiivisia merkityksiä (vrt. Perttula, 1995, s. 61; Yin, 2003, 

s. 1–15). Tutkimukseni tavoitteena ei ole pyrkimys tehdä yleistyksiä, mutta tästä 

huolimatta uskon tutkimukseni tuovan esiin myös jotakin taidekokemuksen ole-

mukseen liittyvää, joka on havaittavissa ihmisten taidekokemuksissa (vrt. Pinnegar 

& Daynes, 2007). Olen tutkimuksessani pyrkinyt idiografiseen, ainutkertaisen ja 

yksilöllisen tapahtuman tutkimiseen pyrkivään tutkimusotteeseen, jonka lopputu-

loksessa saattaa ilmentää jotakin yleistäkin, nomoteettistä122 (vrt. Alasuutari, 1999, 

s. 48–50).  

                                                        
122 Nomoteettisellä tarkoitetaan pyrkimystä tuottaa yleisesti päteviä lainalaisuuksia, jotka mahdollista-
vat tieteellisen selittämisen ja ennustamisen (Tieteen termipankki, 2016c). 
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Tutkimuksen johdannossa olen tarkastellut myös omaa asemaani ja suhdettani 

opiskelijoihini sekä, kuinka he olivat itselleni luonteva123 valinta tutkimukseni koh-

deryhmäksi. Haastateltavat124 ovat syntyneet 1970-luvun loppupuolella ja heidän 

lapsuutensa sekä nuoruutensa ajalle on ollut tyypillistä nopea yhteiskunnallinen 

muutos125 . Haastateltavien lapsuutta kuvataan ”hyvinvointivaltion kukoistuskau-

den” ajaksi126, jonka jälkeen haastateltavat ovat kokeneet sekä 90-luvun laman127 

että yhteiskunnan murroksen myös informaation alueella. Haastateltavien maail-

man- ja ihmiskuvan sekä kokemusmaailman kannalta on merkittävää, että 1990- ja 

2000-luvuilla mediat muodostuivat erottamattomaksi osaksi nuorten ja nuorten ai-

kuisten elämää ja maailmasuhdetta. Eräs tässä muutoksessa esiin nouseva juonne 

on elämän estetisoituminen (Sepänmaa, 2008, s. 13–31) ja taiteen ja sen piiriin kuu-

luvien ilmiöiden kietoutuminen elämään elokuvien, television, internetin, känny-

köiden, Facebookin, blogien jne. kautta. Lisäksi heidän sukupolvensa elämässä ta-

pahtui suuria elämänasenteellisia muutoksia globalisaation ja ympäristötietoisuu-

den kasvun myötä, mikä näkyy mm. ympäristötaiteen nousuna. Internetin vaikutus 

                                                        
123 Tämän positioon liittyvän lähtökohdan lisäksi minulla oli myös kokemusta heidän ikäistensä haas-
tattelemisesta, olin aikaisemmin tehnyt pienimuotoista tutkimusta taidekäsitykseen liittyen ja näin mi-
nulla oli myös tuntuma nuorten kyvystä kertoa omista käsityksistään, kokemuksistaan ja niiden merki-
tyksistä. Osalle se oli helppoa, osalle haasteellista. 
124 Eräänä henkilökohtaisena tutkimukseen liittyvänä, mutta tässä vaiheessa tarkastelun ulkopuolelle 
jäävänä tavoitteena on ollut myös mielenkiintoni tarkastella taidekokemuksen merkityksiä itseäni nuo-
remman sukupolven elämässä. Itseäni nuoremman ikäluokan lapsuus ja nuoruus ovat olleet yhteiskun-
nan muutoksen näkökulmasta hyvin erilaisia kuin itselläni, vaikka ajallinen ero ei ole kuin reilut 10 
vuotta. Tutkimusta aloittaessani 2002 oman ja haastateltavieni sukupolvien ero ei tuntunut merkittävältä 
tekijältä, mutta nyt katsellessani kertomuksia 16 vuoden jälkeen näen niissä huomattavaa erilaisuutta 
oman kokemusmaailmani kanssa. Aloittaessani tutkimusta 2002 eräänä mahdollisena näkökulmana oli 
taidekokemuksen merkityksen tutkiminen pitkän elämänkokemuksen omaavien henkilöiden piirissä. 
Silloisessa elämäntilanteessa koin sellaisen kohderyhmän kokoon saamisen liian haasteelliseksi. Inten-
tioni myös vanhemman ikäluokan tutkimisesta elää edelleen. 
125 Oman ikäluokkani lapsuus ja nuoruus sijoittuu sodanjälkeisen jälleenrakentamisen, kansallisen iden-
titeetin muodostamisen ja hyvinvointivaltion perustamisen loppuvaiheeseen, jolle on tyypillistä kansal-
linen hyvinvointi ja yleinen elintason nousu (vrt. Piispa & Salasuo, 2014, s. 9–10). Haastateltavat puo-
lestaan elävät hyvinvointivaltion viimeistelyn tai huippuvaiheen Suomessa (Piispa & Salasuo, 2014, s. 
9–10). Myös kasvatuksen arvot ja käytänteet muuttuivat kulttuurin ja yhteiskunnallisen muutoksen 
myötä, mitä ilmentää peruskoulun tuleminen ja sen myötä leviävät uudet kasvatuksen ja oppimisen aat-
teet. 
126 Hoikkalan ja Pajun (2008, s. 271) mukaan 1960–1978 syntyneet nimetään hyvinvoinnin sukupol-
veksi ja sitä seuraava ”yksilöllisen vapauden sukupolveksi”. Yksilötasolla haastateltavien elämässä on 
havaittavissa myös niitä merkityksiä, jotka luonnehtivat jo seuraavan sukupolvea.  
127 Haastatteluissa esiin tulevat 1990-luvun laman kokemukset muodostavat tärkeän osan vallitsevasta 
yhteiskunnallisesta kontekstista. Nämä merkittäviksi koetut yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyvät ko-
kemukset, jotka ovat leimaa-antavia muutamien haastateltavien lapsuudelle ja nuoruudelle, ovat mah-
dollisia myöhempien tutkimuksien aiheita. 
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mm. opetuksessa ja haastateltavien oman elämänpiirin laajenemisessa, sekä laa-

jemminkin tarkastellen sähköisten medioiden mahdollisuudet tuoda ilmiöitä glo-

baalisti tietoisuuteen, oli mullistava. Haastateltavien elämänjatkumoon liittyvää 

kulttuurin muutosta voikin kuvata henkilökohtaiseksi, voimakkaaksi ja nopeasti 

muuttuvaksi (Piispa & Salasuo, 2014, s. 17–20).  

4.1 Narratiivinen tutkimus 

Tutkimukseni olennaiseksi teoreettiseksi lähtökohdaksi on muodostunut narratiivi-

nen tutkimus. Narratiivisen tutkimuksen perinne sisältää lukuisia erilaisia lähesty-

mistapoja, ja sen määritelmiä on lukuisia.  

Pelkistetyimmillään narratiiviksi voi määritellä kertojan elämään liittyvien 

kahden tapahtuman ajallisen peräkkäisyyden ilmaisemisen (Labov, 2001, s. 1). 

Herman (2002, s. 14) puhuu tarinoiden maailmasta ja Labovin (2011) mukaan ker-

tomuksen eri muotoja on havaittavissa mitä erilaisimmissa toiminnan ja kerronnan 

tavoissa: romaaneissa, novelleissa, runoissa, proosassa, epiikassa, elokuvissa, sa-

duissa, haastatteluissa, muistelmissa, kronikoissa, historiassa, sarjakuvissa, kuvite-

tuissa novelleissa ja erilaisissa visuaalisissa medioissa. Ts. narratiivisuus koskettaa 

kaikkia kerronnan muotoja, jotka voivat siirtää ihmisen yksilöllisen kokemuksen ja 

sen merkityksen toisille ihmisille kertomuksen kautta (Labov, 2011, s. 1). Kaasila 

(2008, s. 41) laajentaa olemisemme tarkastelun toteamukseen: ”elämme kertomus-

ten maailmassa”.  

Narratiivisuuteen liittyvien käsitteiden määrittelyssäkin on tutkijakohtaisia 

eroja. Omassa tarkastelussani käytän Hyvärisen (2006b) tapaa erottaa toisistaan 

kertomuksen ja tarinan käsitteet. Kertomus on henkilökohtaista elämänkulun ku-

vausta ja tarina edustaa kertomuksen yleistä tyyppiä. Lisäksi olen omaan tarkaste-

luuni sisällyttänyt Hännisen (1999) tavan käyttää käsitettä sisäinen tarina128. ”Si-

säinen tarina on yksilön mielen sisäinen, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja kult-

tuurista juontuva, mutta yksilölliseen kokemushistoriaan ankkuroituva, luova ja 

muuttuva elämäntilanteen jäsennysprosessi, joka kytkeytyy motiiveihin ja emooti-

                                                        
128 Hänninen (1999) toteaa sisäisen tarinan olevan merkityksellinen elämää ohjaavana tekijänä. Ihminen 
luo ja toteuttaa sisäisen tarinansa mukaista kertomusta omassa elämässään ja sen avulla voidaan tarkas-
tella ihmisen elämää dynaamisena kokonaisuutena. Sisäinen tarina on elämäntilanteen, -tapahtumien 
ja -muutosten ilmentäjä ja sijoittaa ihmisen elämän kokonaisuuteen. Sisäistä tarinaa voidaan tarkastella 
sen funktion kannalta ainakin seuraavista näkökulmista: ajan jäsentäjänä, kontekstiin kiinnittäjänä, iden-
titeettinä, kokemuksen jäsentäjänä ja seulana, syy-seuraussuhteen jäsentäjänä, arvojen artikuloijana, ha-
lujen suodattajana, toiminnan intentiona ja emootioiden muovaajana (Hänninen, 1999, s. 58–71). 
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oihin.” (Hänninen, 1999, s. 21–22, 31, 48, 49). Se kuvaa hyvin kertomuksen hen-

kilökohtaista tasoa ja sen merkitystä oman toiminnan, emootioiden, toiminnan ja 

tulevaisuuteen suuntaavuuden kannalta. 

Hyvärinen (2006a, s. 5–8) tarkastelee kertomuksen ontologiaa neljän määritel-

män kautta: (i) rakenteen, (ii) retoriikan, (iii) kognitiivisuuden ja (iv) prototyyppien 

kautta. Hyvärisen tarkastelussa kertomuksen ontologia muodostuu edellä mainittu-

jen vähimmäiskriteereiden ja kertomisen tapahtuman kautta epistemologiseksi in-

himillisen tietämisen tavaksi ja lopulta Hermanin (2002) kertomuksen prototyyp-

pien analyysiksi, mitä tarkastelen myöhemmin. Metodologisesti narratiivisuus 

mahdollistaa hyvin erilaisten elämänilmiöiden ja niistä saatujen kokemusten tar-

kastelun, ja sitä käytetään yleisesti mm. yhteiskuntatieteissä, kasvatustieteissä, psy-

kologiassa, terveystieteissä ja taidekasvatuksessa (Löytönen, 2015b).  

Narratiivisen tutkimuksen yleistyminen liittyy laajempaan tutkimukselliseen 

paradigmojen muutokseen 1980-luvulta lähtien129, voidaan puhua jopa narratiivi-

sesta käänteestä130  (Bruner, 1991, s. 5; Heikkinen, 2000b, s. 48; 2001a, s. 117; 

Riessman, 2001, s. 696, 697; Saastamoinen, 1999). Brunerin (1987, s. 11–13) ja 

Heikkisen (2002b, s. 14) mukaan narratiivinen murros ilmenee muutoksena kon-

struktivistisesta maailman rakentumisen tarkastelusta kohti yksilön elämän muo-

dostumisen tarkastelua. Muutos ilmentää kulttuurista käännöstä modernista yhteis-

kunnasta kohti postmodernia ajattelua ja suuntautumista kohti yksilöä ja kasvavaa 

kiinnostusta biografiseen ja narratiiviseen lähestymistapaan. Tässä muutoksessa 

ymmärrettiin kertomuksien merkitys myös tutkimuksen kannalta. Bruner (1986, s. 

11–13) tarkastelee tietämistämme kahden näkökulman, paradigmaattisen ja narra-

tiivisen ajattelemisen kautta. Tässä tarkastelussa narratiivisuus ilmentää ihmiselle 

ominaista tietämisen tapaa. 

Narratiivinen tutkimus mahdollistaa mielenkiinnon kohdistamisen ihmisen 

henkilökohtaiseen merkityksenantoon ja tapaan muodostaa kokemuksia, käsityksiä 

ja merkityksiä (Labov 2001, s. 1). Whiten ja Heden (2008) mukaan tutkittaessa 

kertomuksia asioiden jäsentämisen, organisoinnin ja mieltämisen näkökulmista, 

mahdollistuu myös ihmisten elämismaailman tarkastelu. Kertomukset ja tarinat 

mahdollistavat myös hyvin vaikeasti tavoitettavien asioiden, kuten identiteetin 

                                                        
129 Brunerin (1996, s. 90) mukaan ihmisten ajattelussa tapahtui jo 1900-luvun ensimmäisen neljännek-
sen aikana tulkinnallinen käänne (the interpretive turn). Aluksi se ilmeni draamassa ja kirjallisuudessa, 
jonka jälkeen se oli havaittavissa historiassa ja sosiaalitieteissä sekä lopulta epistemologiassa. 1990-
luvulla muutos on nähtävissä myös kasvatuksessa. 
130 Bruner (1991, s. 5) viittaa W. J. T. Mitchellin artikkeliin vuodelta 1981 ja nimeää sen käänteenteke-
väksi kohdaksi paradigmojen murroksessa. 
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muodostumisen ja muutoksen tarkastelun. Näiden mahdollisuuksien avautumisen 

myötä tutkimus on laajennut useille tutkimusalueille, joissa on koettu tarvetta nar-

ratiivisille lähestymistavoille, ja se soveltuu myös taiteen kokemuksien ja merki-

tyksien tutkimiseen (White & Hede, 2008, s. 32). Nykyään voikin todeta, että tari-

nat ja kertomukset ovat läsnä kaikkialla131. Narratiivisen käänteen taustat ovat näin 

sekä yhteiskunnallisessa että tieteellisessä murroksessa (Heikkinen, 2002, s. 13, 14; 

Hyvärinen, 2006a, s. 2).  

Löytösen (2015b) mukaan narratiivisen tutkimuksen spesifi määritteleminen 

on haasteellista. Yleisellä tasolla narratiivinen tutkimus mielletään ymmärtämisen 

ja analyysin kohdistamiseksi kirjallisiin tai suullisiin tarinoihin ja kertomuksiin, 

joita ihmiset kertovat tarkastellessaan elämäänsä eri näkökulmista. Kokonaisuutena 

narratiivinen tutkimus ei muodosta yhtenäistä selkeärajaista aineiston hankinnan, 

lukemisen ja analyysin tutkimusmenetelmää, vaan sen piirissä sovelletaan hyvin 

monenlaisia tapoja ja metodeja. Yhteinen kokoava nimittäjä tälle tutkimusperin-

teelle on kertomuksen käsite ja kiinnostus sen käyttöön tutkimuksessa (Löytönen 

2015b). Laajasti määriteltynä narratiivinen tutkimus tutkii kertomuksia ja tarinoita 

sekä pyrkii muodostamaan niitä tieteellisessä kontekstissa kielenkäyttöä ja puhetta 

analysoiden ja tieteellistä metodologiaa soveltaen. Narratiivinen lähestymistapa ei 

ole yhtenäinen tiettyyn metodiseen tai teoreettiseen viitekehykseen perustuva lä-

hestymistapa, vaan tutkimuksien luonne määrittyy tutkimuksen kontekstista ja sen 

muista teoreettisista lähtökohdista (Hänninen, 1999, s. 16).  

Narratiivisen tutkimuksen lähtökohdat ovat vanhassa ja laajassa elämäkerralli-

sessa tutkimusperinteessä, jota on tehty eri puolilla maailmaa eri tutkimusalueilla. 

Narratiiviseen tutkimusperinteeseen läheisesti liittyviä rinnakkaisia käsitteitä ovat 

elämäkertametodi132 ja elämäkertatutkimus (Huotelin, 1992, s. 17). Suomessa tai-

dekasvatuksen narratiivista tutkimusta on viime aikoina tehty erityisesti kirjallisuu-

den, mutta myös kuvataiteen (Saarnivaara, 1998; Sava & Laukkanen 2004) ja mu-

siikkikasvatuksen (Hirvonen, 2003; Hyry 2002; Pääkkönen, 2013) alueella. Sen on 

koettu soveltuvan erityisen hyvin tutkimukseen, jossa mielenkiinto kohdennetaan 

elämäkertoihin, kerättyihin kertomuksiin ja tarinoihin, aineisto sisältää kertomuk-

sia, kohteena on muutos, tutkitaan moraalijärjestelmien ilmenemistä ja etsitään 

kulttuurisia mallitarinoita (Löytönen, 2015b).  

                                                        
131 Erinomainen esimerkki tarinan merkityksestä oli 4.3.2015 Huomenta Suomi -lähetyksessä haasta-
teltu Alkon tuoteviestintäpäällikkö Taina Vilkunan esimerkki tarinan voimasta. Hän totesi viinin me-
nestymisen maailmalla edellyttävän taustalla olevaa tarinaa.  
132 Elämäkertametodilla viitataan muiden aineistonkeruumenetelmien käyttömahdollisuuteen tarkaste-
lun ulottuessa varsinaisten kertomuksien ulkopuolelle (vrt. Honkonen, 1995, s. 167).  
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Hyvärinen (2006a, s. 1) täsmentää kertomuksen käyttöä tutkimuksen näkökul-

masta. Tässä tarkastelussa kertomuksen kautta voidaan tutkia mm. menneisyyden 

ymmärtämistä ja hallintaa, identiteetin rakentumista, tulevaisuuteen toimijuutta, 

tietämistä, ajallisuutta, kommunikaatiota, eettisyyttä, vuorovaikutusta, kokemuk-

sien ymmärtämistä, luottamuksen ja ryhmien ylläpitoa sekä identiteettiä. Kerto-

muksien olennainen funktio on jäsentää ja organisoida arkea ja suunnata tietämistä 

tulevaisuuteen. Taidekokemuksen luonteesta johtuen narratiivinen tarkastelu sovel-

tuu hyvin myös taidekokemuksen tutkimukseen. 

Heikkisen (2000) mukaan narratiivisuus on käsitteenä eräs elämäkertatutki-

muksen monimuotoisista ja vivahteikkaista käsitteistä. Narratiivisuuden etymolo-

giset juuret ovat latinassa. Narrare tarkoittaa kertomista ja narratio kertomusta 

(Heikkinen, 2000, s. 47–48, 2002, s. 16). Kertomus, narratiivi ja tarina määritellään 

eri tutkimuksissa hieman toisistaan eroavasti. Heikkinen (2001a), Hänninen (1999, 

s. 15) ja Löyttyniemi (2004) käyttävät narratiivisuuden käsitettä lähes tarinallisuu-

den synonyymina. Eri tutkimusperinteessä käytetyt käsitteet, tarinallisuus, kerto-

muksellisuus ja narratiivisuus, ovat myös usein lähes rinnakkaisia toisilleen ja nii-

den keskinäinen suhde on usein lähes synonyyminen (Heikkinen, 2001a, s. 116).  

Hyvärinen (2006a, s. 3) puolestaan erottaa tarinan ja kertomuksen toisistaan 

käsitteellisesti. Tässä kirjallisuustieteeseen perustuvassa tarkastelussa tarina viittaa 

tapahtumien yleiseen kulkuun ja kertomus ilmentää henkilökohtaista tapahtumaa, 

sen merkitystä ja elämismaailmaa. Omassa tutkimuksessa käytän Hyvärisen tapaa 

käyttää näitä käsitteitä, ts. tarina viittaa yleiseen tasoon ja kertomus henkilökohtai-

seen kerrontaan, jossa on eritelty kertomisen väline tai tapa, aika ja järjestys (vrt. 

Hyvärinen, 2006a, s. 3).  

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistonani on haastateltavien elämästään tai 

kokemuksistaan konstituoima kertomus, jonka he ovat kertoneet taidekokemuksien 

näkökulmasta. Sitä analysoimalla ja tulkitsemalla pyrin ymmärtämään ja tulkitse-

maan haastateltavieni yhteistä ja yksilöllistä elämää, elämismaailmaa, toimintaa 

siinä sekä kokemuksia, joita on muodostettu omassa toiminnassa ja muodostetaan 

haastattelutilanteessa (Varto, 2005, s. 18). Narratiivien kautta voin tarkastella myös 

haastattelemieni ihmisen olemisen eri ulottuvuuksia, mm. identiteetin rakentumista 

ja toiminnan suuntautumista tulevaisuuteen. Kertomuksen avulla haastateltavani 

tekevät kokemuksia ymmärrettäviksi, luovat luottamusta ja ylläpitävät ryhmiä, vä-

littävät sanatonta tietoa ja vastaavat identiteettiä koskeviin kysymyksiin. Samalla 

kun haastateltavat kertovat kokemuksistaan, narratiivit toimivat tietämisen muo-

tona sekä välineenä ajallisuuden ymmärtämisessä. Kertomukset suuntautuvat sekä 
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menneisyyteen, nykyisyyteen että tulevaisuuteen (Honkonen, 1995, s. 167–193; 

Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, s. 189).  

Narratiivisessa lähestymistavassa ihminen voidaan käsittää entiteetiksi, jonka 

elämässä kertomukset ovat vaikuttamassa tapahtumien kulkuun sekä ennakoivasti 

muodostamalla kertomusta elämästään että jälkeenpäin selittäen tapahtunutta ker-

tomuksilla. Ihminen elää kertomuksia ja kertoo kertomuksia elämästä. Tutkimuk-

sen näkökulmasta asia voidaan ilmaista toteamalla, että narratiivi on inhimillisen 

kokemuksen muoto ja ihmiset kertovat kokemuksestaan narratiivien muodossa (vrt. 

Connelly & Clandinin, 1990, s. 2).  

Varton (2005) mukaan ihminen tulkitsee itseään, elämäänsä ja kokemaansa 

siitä historiallisuudesta lähtien, jonka hän itse pystyy ymmärtämään ja tulkitsemaan. 

Samalla ihminen näkee myös elämänsä juonen, vaikkei sitä olekaan. Dilthey totesi, 

että merkityksiä ei ole sellaisinaan olemassa, vaan tulkitsemisen kautta elämälle ja 

asioille muodostuu niiden merkitykset. Näin ollen ihmistä ei voi selittää133, koska 

ihminen on olemassa ennen selittäjäänsä ja on tulkinnut itsensä jo ennen kuin selit-

täjä pyrkii tavoittamaan toisen (Varto, 2005, s. 42). Edellä kuvatun kaltaisesti nar-

ratiivin ontologinen tarkastelu muodostuu kaksitasoiseksi. Käsitän ihmisen ole-

mukseltaan narratiiviseksi ts. ihmisenä olemiseen liittyy olennaisesti tapa jäsentää 

olemistaan narratiivien kautta. Toinen ontologinen näkökulma muodostuu tarinan 

ontologiasta, mitä ja miten tarina on. 

Heikkisen (2001a, 2001b, 2002b, s. 16) mukaan narratiivisuus viittaa akatee-

misessa keskustelussa neljään eri kertomuksen ulottuvuuteen. Nämä narratiivisuu-

den tarkastelun tavat liittyvät myös omaan tutkimukseeni. Tutkimuksessani narra-

tiivisuus on haastatteluiden toteuttamisen teoreettinen lähtökohta, mutta myös käy-

tännöllinen tutkimusaineiston keruuväline. Metodisen lähtökohdan takia tutkimus-

aineisto on narratiivinen ja koostuu haastateltavien taidekokemuksiin liittyvistä 

kertomuksista. Myös tutkimuksen aineiston käsittely- ja tarkastelutapa on osin nar-

ratiivinen. Lisäksi tutkimustraditioon liittyvän perinteen mukaisesti narratiivisuus 

on myös epistemologinen lähtökohta, jonka perustalle muotoutuu narratiivis-kon-

struktivistinen tiedon käsitys (Heikkinen, 2001a, s. 116–131; 2002b, s. 16).  

                                                        
133 Selittämisellä usein viitataan luonnontieteen tapaan selittää ilmiöitä. Hermeneuttisesta näkökulmasta 
tarkasteltuna ihmistä ymmärretään ja luontoa selitetään. 
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4.1.1 Kertomus 

Ihmiselle on tyypillistä jäsentää omaa itseään, ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä 

kertomuksien avulla (Ropo & Huttunen, 2013). Bruneria (1991) mukaillen se pe-

rustuu ajatukseen ihmisen kyvystä ja tavasta järjestää ja organisoida kokemukset ja 

tapahtumat muistiinsa kertomusten muotoon syinä, myytteinä, perusteina tehdä rat-

kaisuja jne. Kertomus on versio todellisuudesta, joka ei perustu verifikaatioon tai 

loogiseen tarpeeseen. Narratiivisuus ei paljasta, mikä on maailman rakenne, vaan 

kuinka se rakentuu ihmisten mielissä ja miten asiat siellä ovat (Bruner, 1991, s. 4, 

5).  

Ricoeur (2000, 2005b) tarkastelee kertomuksen ja juonen olemusta mimesik-

sen kautta. Tässä tarkastelussa kertomuksen ja kokemuksen ontologiat kohtaavat 

mielenkiintoisella tavalla. Ricoeurin mukaan kertomukseen liittyy olennaisesti 

kolme mimesistä, jotka liittyvät ”esteettisesti välittyneeseen kaltaisuuteen”, jossa 

kertomus, elämä ja toiminta kietoutuvat toisiinsa. Näitä Ricoeur (2005b) kutsuu 

pre-figuroinniksi, con-figuroinniksi ja re-figuroinniksi (ks. myös Hyvärinen 2006c, 

s. 9–14). Näiden mimesiksien ontologiaa voidaan tarkastella myös suhteessa koke-

muksen ontologiaan. 

Ensimmäinen mimesis (mimesis 1), pre-figurointi, on kielen yleinen ominai-

suus ja edellytys toiminnalle, jolla voidaan kuvata inhimillistä toimintaa kertomuk-

sena ja tuoda kertomuksen juoni tarkasteluun esiymmärryksenä toiminnan maail-

man ja sen merkityksellisten rakenteiden sekä siihen liittyvien symbolisten raken-

teiden ja ajallisen tarkastelun kautta. Mimesis 1 on traditioihin ja ihmisen ontolo-

giaan sidottua. Samalla kun Ricoeur hahmottelee juonen ontologista rakennetta, 

niin samalla voidaan tarkastella ihmisen ontologian kautta. Samoin kuin juonta 

myös ihmisenä olemista voidaan tarkastella fenomenologisesti näiden tekijöiden 

näkökulmista (Hyvärinen, 2006c, s. 12; Ricoeur, 2005b).  

Toisen mimesiksen (mimesis 2), configuraatio, tehtävä on viitata juonen ky-

kyyn jäsentää mennyt toiminta ja tapahtumat kokonaisuudeksi, joka voidaan kertoa. 

Samalla kun kertomus saavuttaa loppunsa, se myös mahdollistaa sen tarkastelun 

kerronnan muodolle vastakkaisista näkökulmista. Ilman lopetusta ei kertomusta voi 

ymmärtää uudella tavalla (Hyvärinen, 2006c, s. 13; Ricoeur, 2005b). 

Re-figuraatiossa (mimesis 3) olemme kertomuksien vastaanottajina, kuunteli-

joina ja lukijoina. Ricoeurin mukaan kokemus on esi-kerronnallista, ts. olemme jä-

sentäneet kertomuksen jo edellä mainittujen tekijöiden suhteen ja meillä on valmius 

sanallistaa ja kuvata kokemamme. Kokemuksen ja kertomuksen väliin muodostuu 

katkos, jossa joudumme jäsentämään koetun myös tavan ja tyylin suhteen. Samalla 
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kertojasta tulee myös kertomuksen kuulija. Tämän katkoksen myötä muodostuu 

myös tila, jossa ymmärrämme, ettei kokemus ole valmis kertomus. Tämä mahdol-

listaa kuulijan asettumisen kertomukseen, kokijaksi ja osallistujaksi ja samalla se-

littää, miksi kertomukset vaikuttavat meihin. Samalla kuulija saa mahdollisuuden 

oman position miettimiseen, kuka, mitä ja miten voimme olla kertomuksen osallis-

tujia (Hyvärinen, 2006c, s. 13; Ricoeur, 2005b). 

Metodini mukaisesti tarkastelen kerrottua elämismaailmaa puheessa, joka on 

symbolista. Näin syntyneiden kokemuksien ja merkityksien mahdollisuudet tulla 

esiin kerrotusta kätkeytyneisyydestään paljastetuksi ovat riippuvaisia tulkitsijan 

symbolien kyvystä tuottaa merkityksiä. Kieli ja sen käyttö luovat yhteistä elämis-

maailmaa, jonka ihmismieli muuntaa symboleiksi, jotka tuovat tarkasteluun koke-

muksen. Elämismaailman tutkiminen on siten myös kielenkäytön tutkimista. Kie-

lenkäytön avulla sosiaalisen todellisuuden merkitykset välittyvät ihmisten kesken 

ja sosiaalinen todellisuus luo puitteet kertomusten sisällölle ja rakentaa samalla yh-

teistä todellisuutta (Kiviranta, 1995, s. 97–98). Lisäksi tulee muistaa, että kerto-

musten kohde, eli taide, on myös itsessään symbolista. Ricoeur (2005b) tuokin jo 

pre-figuraation yhteydessä kertomuksen yhteyteen symbolien merkityksen kerto-

muksen luomisessa ja samalla laajentaa kertomuksen myös muiden kuin puhutun 

kielen piiriin. Kertomus voi näin olla paljon muutakin kuin puhetta, ja se toteutuu 

erityisesti taiteen alueilla. Barthes (1977, s. 79) tarkastelee kertomusta läsnä ole-

vana lähes kaikessa ihmisen toiminnassa. Se on entiteetti, joka ulottaa vaikutuk-

sensa kaikkiin kulttuureihin ja ihmisryhmiin.  

Ihmisen kyky tuottaa kertomuksia mitä erilaisimmilla tavoilla aiheuttaa myös 

niiden muodollisen moninaisuuden, joiden tulkitseminen on haasteellista ja tulkit-

sijan omaan ymmärrykseen perustuvaa. Taiteessa symbolisen merkityksellisyyden 

tuottaminen ei useinkaan ole yksiselitteisesti yhteisiin käsitteisiin perustuvaa, joten 

sen tavoittaminen voi olla myös haasteellista. Toisaalta kokemuksen jakaminen il-

man käsitteitä ja sanoja ei ole mahdollista, ihminen kommunikoi useimmiten kielen 

käsitteiden kautta134, joskin myös käytettävissä on muita kommunikaation keinoja. 

Kehollinen eleisiin ja ilmeisiin perustuva vuorovaikutus saattaa olla jopa merkittä-

vämpi kuin kielellinen ilmaus.  

Ricoeur (2000, 2005a) korostaa hermeneutiikassaan135 ihmisen kielellisyyden 

merkitystä; ihminen on maailmassa kielen kautta tai kielessä. Tässä tarkastelussa 

                                                        
134 Dewey (2010) tarkastelee taidetta kielenä. 
135 Ricoeur (2000, 2005a) tarkastelee hermeneutiikkaa itseymmärryksenä kulttuurissa, jonka piirissä 
olemme.  
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itseymmärrys välittyy kielen merkkien, symbolien ja tekstien kautta. Symboleilla 

Ricoeur tarkoittaa niitä kaksimerkityksisiä ilmauksia, joita tuottavat kulttuurit ja 

tietyt ajattelijat sekä heidän luomuksensa. Teksti on lauseiden kokonaismerkityk-

sen taso, jolla symboli136 liittyy olennaisesti metaforaan. Pelkkä symboli ei paljasta 

sellaisenaan kaikkia merkityksiään, ja lisäksi se mahdollistaa myös täysin vastak-

kaiset tulkinnat riippuen tulkinnan pyrkimyksistä137. Hermeneuttisessa tarkastelus-

saan Ricoeur jatkaa perinnettä, joka alkaa jo 1800-luvulla reflektoivana filosofiana 

ja välittyy fenomenologisen perinteen kautta Heideggerin jälkeiseen filosofiaan. 

Ricoeurin (2000, 2005a) mukaan hermeneutiikassa luovutaan totaalisen merkityk-

sen välittymisen unelmasta, teksti mahdollistaa maailman esittämisen, jossa mieli 

voi elää.  

Taidekokemuksen olemus tutkimuksen teoreettisesta lähtökohdasta tarkastel-

tuna on riippuvainen kokijan subjektiivisesta maailmasta, esimerkiksi kohteen ole-

muksesta ja kokemuksen määrittelemisestä erityisesti taiteeseen liittyväksi. Feno-

menologisessa mielessä mitä tahansa kerrottua kokemusta voidaan luonnehtia tai-

dekokemukseksi riippumatta tutkijan tekemästä subjektiivisesta arviosta, koska 

tutkittavan taidekokemus on koettu ja nimetty tutkittavan omassa elämismaail-

massa. Tämän vuoksi tutkimukseni kietoutuu mielenkiintoisesti narratiivisen ja ek-

sistentiaalisen filosofian piiriin, missä kiinnitän ensisijaisesti huomioni kokemuk-

sen yksilötason olemukseen (vrt. Perttula, 1995, s. 44). 

4.1.2 Kertomuksen epistemologisia lähtökohtia 

Brunerin (1991) mukaan kertomuksen olemus voidaan käsittää epistemologisesti 

maailmaa jäljittelevänä tulkintana koetusta, joka muodostuu osiensa kokonaisuu-

desta. Se on sekä kertomuksen rakenteen että ymmärtämisen lähtökohta. Kerto-

musta ei myöskään tule käsittää miksikään todellisessa maailmassa olevaksi enti-

teetiksi, vaan se muodostuu valitsemalla tapahtumia elämästä, maailmasta tai mie-

likuvituksesta ja sijoittamalla ne sopivaan järjestykseen, kertomukseksi. Niiden 

kertominen ja ymmärtäminen perustuvat inhimilliseen kykyyn prosessoida ja tul-

kita tietoa kertomuksina (Bruner, 1991, s. 8).  

                                                        
136 Ricoeurille (2005a) symbolin merkitys on laaja.  Ricoeur kutsuu symboleiksi kaikkea, joissa ilmenee 
suoran, esisijaisen tai kirjaimellisen merkityksen ohessa lisämerkitys (Ricoeur, 2005a). 
137 Symbolin luonteesta johtuen myös tulkinnan käsite on laaja (Ricoeur, 2000, 2005a). Tulkinnan mo-
tiiveihin en kiinnitä tässä tarkastelussa huomiota. Haastateltavien tulkinnallinen motivaatio jää näissä 
haastatteluissa selvittämättömäksi.  
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Ricoeurin (2005a) mukaan subjekti voi reflektiossa138 palata itseensä ja tarkas-

tella omia kokemuksiaan. Ricoeur (2005b) pyrkii hermeneuttisessa epistemologi-

assaan, jossa tarkastellaan narratiivien ja metaforan mahdollisuuksia, elämismaail-

man tavoittamiseen itseymmärtämisen näkökulmasta. ”Kieli kohdistuu lopulta aina 

johonkin, siihen mikä on olemassa” (Ricoeur, 2005b, s. 165). Tarkastelullaan Ri-

coeur mahdollistaa myös taiteen tarkastelemisen ei loogisena ja ei-kielellisenä mer-

kityssuhteena elämismaailmassa139. Tutkimukseni luonteen takia joudun tarkaste-

lemaan tätä ulottuvuutta ensisijaisesti kielen representaationa. Puhutun kielen 

ohessa taideteosten avoimuus, joka mahdollistaa mm. teoksiin osallistumisen ja 

kanssakäymisen taiteilijan maailman kanssa (Haapala, 2000, s. 150), muodostaa 

tulkintani toisen lähtökohdan. Tämä ilmenee viittauksina taiteilijan mahdollisiin 

tarkoituksiin ja intentioihin. 

Myös Hyvärinen (2012, s. 332) tarkastelee kertomuksen merkitystä epistemo-

logisesta näkökulmasta, jolloin ei oleteta, että kukaan ajattelisi tai tuntisi, että elämä 

on kertomus tai että ihmisillä olisi käsitys elämästään kertomuksena. Huomion tär-

keys on kertomuksen epistemologisessa arvossa, kertomus käsitetään tavaksi, jolla 

voimme tuoda tapahtumia ja merkityksiä tarkasteluun. 

Tutkimuksessani asioiden olemisen tarkastelu saa epistemologisen merkityk-

sen. Ricoeurille (2005a, s. 146) totuudessa ei ole kyse metodista, vaan olemisen 

ilmenemisestä olevalla, jonka eksistenssi perustuu olemisen ajattelemiseen ja ym-

märtämiseen. Olemisen ajatteleminen on etäisyyden ottamisen ele, joka vaatii sekä 

tieteellisiä että arkisia objektivoivia operaatioita. Ricoeur (2005a) toteaakin olemi-

sen ajattelun maailmassa olemisemme lähtökohdaksi, jossa asetetaan objekteja it-

seä vastaan ja arvostellaan ja alistetaan ne älylliseen ja tekniseen hallintaan. Tämän 

maailmassa olemisen itseymmärrys mahdollistuu merkkien, symbolien ja tekstien 

kautta, jolloin itseymmärrys vastaa niihin sovellettua tulkintaa (Ricoeur, 2005a).  

Epistemologisesti tarkasteltuna narratiivisen tutkimuksen lähtökohdat ovat 

myös sosiaalis-konstruktivistiset. Merkit, symbolit ja tekstit eivät synny itsestään 

vaan ovat pitkän kulttuurisen adaptaation, tulkintojen ja merkityksenannon tulos. 

Tällöin oletetaan, että todellisuus rakentuu ihmisten välisissä sosiaalisissa proses-

seissa merkityksinä, jotka ovat näkökulma jostakin, jotakin varten ja jossakin sosi-

aalisessa tilanteessa (Löytönen, 2015b). Näillä kertomuksilla on mallit ympäröi-

                                                        
138 ”Reflektio on meidän eksistoimispyrkimyksemme ja olemisen halumme omaksumista teoksen kautta, 
jotka todistavat tästä pyrkimyksestä ja tästä halusta” (Ricoeur, 2005a, s. 156). 
139 Ricoeur (2005a) käyttää käsitettä transsendentaalinen logiikka. 



78 

vässä kulttuurissa, ja kerrottu mukailee niiden lajityyppejä ja perinteitä jopa henki-

lökohtaisessa kerronnassa. Näin tulkitseminen edellyttää myös sosiaalisten kerros-

tumien avaamista (Hyvärinen, 2006a, s. 1, 2).  

Taustalla on myös ajatus tiedon konstruktivistisesta muodostumisesta dialogi-

sesti, jolloin kerrottu muodostuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tällöin 

yhteistä todellisuutta luodaan haastattelutilanteessa erilaisten kertomusten kautta 

yhteisessä kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa, johon molemmat osapuolet 

vaikuttavat. Narratiiviselle, kuten laadulliselle tutkimukselle yleisesti, on tyypil-

listä, että olemukset eivät ilmene suoraan kerrotussa, vaan edellyttävät tutkijan ti-

lanteen tiedostavaa tulkintaa. Postmodernin ja konstruktivistisen ajattelun mukai-

sesti korostan tiedon kontekstuaalisuutta ja tuon esiin narratiiveissa kerrottua mo-

niäänistä, paikallista, henkilökohtaista ja subjektiivista tietoa (Heikkinen, 2001a, s. 

118–120). 

Narratiivinen, fenomenologinen ja hermeneuttinen lähestymistapa sivuavat 

toisiansa epistemologisella tasolla. Hyvärinen (2006, s. 2) tarkastelee teorioiden 

rinnakkaisuutta narratiivisuuden ja fenomenologian ristiriitana. Hänen mukaansa 

kertomuksellinen tutkimus eroaa fenomenologisesta tutkimusperinteestä erityisesti 

epistemologisista lähtökohdistaan. Fenomenologisessa perinteessä pyritään saavut-

tamaan subjektin henkilökohtainen kokemus ja sen merkityksiä elämismaailmassa. 

Kertomuksellisessa tutkimuksessa huomio kiinnitetään kertomuksien osallistumi-

seen ja toimintaan sosiaalisen elämän kulussa ja niiden yhteyksissä kokemuksen 

syntyprosesseihin, omassa tarkastelussani käsitän kertomuksen kokemuksen välit-

täjäksi. Kyseessä oleva ristiriita ei omassa tutkimuksessani ole sovittamaton. Käsi-

tän kertomuksen tapana ja mahdollisuutena tuoda esiin henkilökohtaisia merkityk-

siä ja omaa maailmasuhdettaan. Tässä prosessissa kertoja itse valitsee sen muodon, 

joka vastaa kokemusta parhaalla mahdollisella tavalla. Fenomenologisen ja narra-

tiivisen tutkimuksen keskeinen ero onkin fenomenologian tarkastelun ulottaminen 

ontologiselle tasolle, tarkasteluun siitä, miten asiat ovat ja minkä merkityksen ne 

saavat olemisen tarkastelussa. Näin ollen omassa tarkastelussani, Ricoeuria (2005a) 

mukaillen, nämä kaksi teoreettista lähestymistapaa eivät muodosta keskenään ris-

tiriitaa, vaan täydentävät toisiansa. Gadameria (2005) mukaillen olen pyrkinyt ym-

märtämään sitä kuvattua todellisuutta, jonka toinen kertoo. Totuus tulee näkyviin 

ainoastaan toisen kautta, ja ainoastaan silloin ”kun hän sallii jotakin sanottavan it-

sestään” (Gadamer, 2005, s. 132; ks. myös Buber, 1993).  

Ricoeurin (2005b) mukaan kerronnallisessa uudelleenhahmottumisessa kerto-

mus järjestää ajallista kokemustamme uudelleen ja paljastaa ajallisen kokemuksen 
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syvyyden ja muuttaa sen suuntautumista. Kertomuksen funktio on artikuloida ko-

kemustamme ajasta ja vastavuoroisesti tuoda aika kieleen. Kertomuksen erityispiir-

teenä on ajallisuus, joka sijoittuu kosmologisen ja fenomenologisen ajan väliin ja 

joka lepää niiden välisten yhteyksien päällä (Ricoeur, 2005b, s. 164–170). 

Edellä mainituissa traditioissa mahdollistuu tiedon konstruktio, tapahtumien 

kulun ja kokemuksien mielen sitoutuminen toisiinsa ja yksilöllisille taidekokemuk-

sille muodostuu ajallinen jatkumo ja merkitys, joka yhdistyessään muihin koke-

muksiin luo elämänkertomuksen. Kertomus kerrotaan ja elämä eletään situaatiosi-

donnaisesti niissä elämismaailmoissa, joissa ihminen kulloinkin on. Tästä voin 

käyttää myös käsitettä elämän faktisuus, jolla tarkoitetaan kokemuksessa itsessään 

aukeavaa konkreettia mieltä (Kupiainen 2005, 89). Kertomus mahdollistaa tapah-

tumien reflektoinnin ja avaa merkityksenannon uudessa situaatiossa. Kerrottuna ta-

pahtumat ja merkitykset liittyvät toisiinsa ja antavat sekä kertojalle että kuulijalle 

tilaisuuden ymmärtämiseen. Samalla muodostetaan horisontteja, joiden kautta to-

tuus asettuu tekeille140.  

4.2 Tutkimukseen osallistujat 

Ensimmäisen tutkimukseni kohderyhmän muotoutumista ja haastattelujen silloisia 

lähtökohtia olen tarkastellut lisensiaatin tutkimuksessa141 (Tenhu, 2007). Käynnis-

täessäni tutkimustani uudelleen oli luonnollista, että myös tämän väitöskirjatutki-

mukseni kohderyhmän muodostavat ne samat entiset opiskelijat, nykyiset opettajat, 

jotka olivat kevään 2002 aikana osallistuneet tutkimukseni ensimmäiseen vaihee-

seen. Haastateltavilla oli ensimmäisen tutkimuksen perusteella henkilökohtainen 

suhde taiteeseen, sen kokemiseen ja tekemiseen, he omasivat tutkimusongelmasta 

monenlaista tietoa ja olivat lisäksi kiinnostuneita tutkimuksesta oman akateemisen 

koulutuksensa myötä (vrt. Sulkunen, 1990, s. 272–273).  

                                                        
140 Heidegger käyttää sanontaa ”totuuden asettumista tekeille” (Heidegger, 1936/1996, s. 38, 50). 
141 Tiedotin sivuaineryhmälle vuonna 2002 aikeestani käynnistää tutkimus taidekokemuksiin liittyen ja 
tein kyselyn opiskelijoiden halukkuudesta osallistua siihen. Tuolloinen sivuaineryhmä muodostui use-
amman eri vuosikurssin opiskelijoista, jäsenten nuorimman ja vanhimman ikäero oli noin viisi vuotta. 
Suullisen tutkimukseni tavoitteiden ja toteutustavan esittelyn jälkeen oli jokaisella mahdollisuus miettiä 
asiaa ja ilmoittaa minulle henkilökohtaisesti halukkuutensa osallistua tutkimukseeni. Näin haastatelta-
vani olivat ilmaisseet minulle olevansa kiinnostuneita tutkimukseni aiheesta, olivat suostuvaisia haas-
tatteluun sekä ilmaisivat taiteen olevan eräs merkityksellinen asia ammatin valinnan tai jonkin muun 
seikan vuoksi. Tutkimusasetelmassani päädyin rajaamaan tutkimukseni haastateltavien lukumäärän 
kuuteen opiskelijaan. Tutkimuksen kohderyhmän kokoaminen oli hyvin helppo ja nopea prosessi. 



80 

Lähtökohtani vuoksi miellän tutkimukseeni rajautuneen haastateltavien joukon 

tapaukseksi, joka muodostuu kuudesta opettajasta, joiden konteksti ja situaatio on 

jossakin määrin yhdenkaltainen, mutta kokemukset yksilöllisiä. Tapaustutkimuk-

selle ominaisesti tavoitteenani ei ole ollut laajentaa tutkimusotantaa aineiston kyl-

lääntymisen asteen saavuttamiseksi, vaan tavoitteenani on kuvata niitä merkityksiä, 

joita haastateltavat kertovat narratiiveissaan yksilö- ja tapauskohtaisesti. Kohde-

ryhmää voi luonnehtia myös harkinnanvaraiseksi otannaksi (Patton, 1990, s. 169; 

Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari, 1994, s. 10–15). Tutkimukseni tyyppisessä 

tutkimusasetelmassa haastateltavieni valinnan ja rajaamisen kriteeriksi muodostuu-

kin lukumäärän sijaan laatu; olen valinnut haastateltavikseni henkilöitä, joiden ole-

tan omaavan tutkimukseni aiheesta ”intensiivisiä” kokemuksia, joiden kautta pää-

sen kokemuksen äärelle tavoitellen tulkinnan syvällisyyttä (Patton, 1990, s. 171; 

Warren, 2001, s. 87). Pyrkimykseni vuoksi kiinnitän huomioni myös aineiston ana-

lyysissä erityisesti käsitteellistämiseen ja sen esiin tuomiin merkityksiin. 

Tutkimukseni alkuvaiheessa 2002 en osannut edes kuvitella haastattelevani tut-

kittaviani uudelleen kahdentoista vuoden kuluttua, joten tästä näkökulmasta tutki-

mukseni kohdejoukon valinta oli myös onnekas sattuma. Toisen haastattelukierrok-

sen 2014 alkaessa valitut kuusi haastateltavaani olivat luokanopettajia (KM), ku-

vataiteen sivuaineen 15 ov142 suorittaneita, kolme oli suorittanut myös kuvataiteen 

aineenopettajan (TaM) tutkinnon, yksi oli valmistumassa taiteen maisteriksi ja 

kaksi oli erityisopettajan tutkinnon suorittanutta. Heidän edellisen haastattelunsa 

jälkeen jatkunut kiinnostuksensa taiteeseen tai kuvataidekasvatukseen ei ollut tie-

dossani ennen yhteydenottoani.  

4.3 Narratiivinen haastattelu 

Tutkimusaineiston keräämisen metodia lähdin miettimään ensimmäisessä tutki-

mukseni vaiheessa toteuttamani haastattelun, tiedonintressieni ja tutkimukseni teh-

tävien näkökulmasta (Ruusuvuori & Tiittula, 2005). Halusin tarkastella taidetta laa-

jasti osana ihmisten olemassaoloa, eksistenssiä, identiteetin ja elämän merkityksel-

lisyyttä.  

Lähtökohtanani oli oletus, että tutkimukseni haastateltaville taide oli tärkeä 

elämän osa-alue ja se vaikuttaisi heidän ammatilliseen toimintaansa ja mahdolli-

sesti olisi läsnä myös heidän arjessaan. Halusin, että haastateltava muodostaa ole-

                                                        
142 nykyään 25 op. 
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misestaan ja kokemisestaan taiteen äärellä kertomuksen, jonka ilmaisee haastatte-

lijalle (vrt. Estola, Uitto & Syrjälä, 2017; Hyvärinen, 2017, s. 12). Tavoitteena on, 

että elämän tapahtumat ja käänteet paljastuvat kertomisen myötä syy-seuraussuh-

teina, joiden avulla tavoitellaan elämän eheyttä, johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta. 

Muistot eivät ole vain tapahtumien kuvauksia vaan myös merkityksen kuvauksia 

(vrt. Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, s. 189, 190). Haastattelijana lähtökohtaisesti 

oletin, että kertomuksissa ei pystytä palauttamaan kaikkea olennaista mieleen ja 

jopa johdonmukaisuus saattaa häiriytyä. Muistetusta muodostuu helposti katkonai-

nen, vain fragmenttisista osista muodostuva kertomus, joka tarvitsee syntyäkseen 

myös haastattelijan aktiivista osallistumista ja kysymistä (Ruusuvuori & Tiittula, 

2005). Kertomus kuitenkin kokonaisuudessaan muodostaa yhden ihmisen ympä-

rille kietoutuvan ainutlaatuisen elämismaailman. Samalla paljastuvat ihmisen ole-

massaolon muodot, tavat ja sisällöt (vrt. Ihanus, 1999, s. 241; Riessman, 2001, s. 

696).  

Taiteeseen liittyvän merkityksen tarkasteleminen narratiiveissa sen eri ulottu-

vuuksissa edellyttää taiteen ymmärtämisen jonain, joka mahdollistaa ymmärtämi-

sen ja tiedon ilmenemisen jonakin. Ricoeuria (2005b) mukaillen käsitän ymmärtä-

mistä jäsentäväksi yksiköksi tekstin, joka asettaa järjestykseen, eksplikoi ja toimii 

välittäjänä temporaalisen kokemuksen ja kerrotun välillä. Kielellisenä yksikkönä 

teksti on lauseen laajennus. Se tarjoaa lauseiden välisen järjestämisen periaatteen, 

jota kutsun juonen punomiseksi (mythos, intrique) ja joka on enemmän kuin pelkkä 

rakenne. Tämä tarkastelu on omassa ajattelussani luontevaa liittää myös kuvatai-

teen piiriin. Tarkastelu Ricoeurin käsitteitä käyttäen edellyttää lukijalta reflektoin-

tia sanojen rinnalla kuvataiteen tekstien maailmaan. Tämän pohjalta voimme tar-

kastella myös kuvataidetta juonellisuuden mahdollistavana olevana.  

Eri symbolien kesken vallitsee funktionaalinen ykseys, joka on niiden tempo-

raalinen luonne. Se on inhimilliselle kokemukselle yhteinen, jonka kertomuksen 

akti merkitsee, artikuloi ja selventää. Kaikki mitä kerrotaan, alkaa ajassa, vie aikaa 

ja avautuu temporaalisesti, kääriytyy auki. Vastavuoroisesti se, mikä avautuu ajassa, 

voidaan kertoa toiselle. Tämä muodostaa lähtökohdan tunnistettavuuden ja kerrot-

tavuuden välillä (vrt. Ricoeur, 2005a, 2005b).  

Kertomuksissa haastateltavat muodostavat kokemuksiaan ja käsitystään maa-

ilmasta kertomuksina narratiivis-konstruktivistisen tiedonkäsityksen mukaisesti. 

Ihmiset rakentavat tietonsa ja identiteettinsä kertomusten välityksellä aiemman tie-

tonsa ja kokemustensa pohjalta, ja näin kertomuksista muodostuu yksilöllisiä (vrt. 

Heikkinen, 2001a, s. 118–120). Kertomuksissa esiymmärretty tieto muuntuu ker-
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tomuksessa reflektoiduksi puheeksi, jota mahdollisesti seuraa uusia esiymmärtämi-

sen alueita ja tasoja. Haastateltavien ilmaisut taidekokemuksista syventävät koke-

musta, mikä edelleen vaikuttaa myöhempään reflektioon ja tulkintaan (Sakaranaho, 

1999, s. 90). Myös taiteen tekeminen on kertomiseen rinnastettavaa. Tehdyt teokset 

ovat elämismaailmassa saatujen kokemuksien reflektiota, jota konstituoidaan uu-

delleen kerronnan situaatiossa.  

Edellä kuvatun kaltaisesti tutkimukseni haastatteluissa tapahtuu kertomuksel-

linen rekonstruktio. Olennaisen kertomuksen rakenteen muodostaa yksilön elämä 

osana yhteiskunnallista narratiivia, kuten lapsuus päivähoidossa, koulumuistot ja 

opiskeluaika. Tämän kehyksen ympärille kietoutuu yksilöllinen kertomus, jossa on 

yleensä aina jotakin samaan institutionaaliseen kontekstiin sidottua kuin muidenkin 

kertomuksissa. Kertomukset eivät pyri kuvaamaan haastateltavien koko elämää ja 

sen kaikkia tapahtumia, vaan mielenkiinto suuntautuu erityisesti haastateltavien 

esiin nostamiin yksilöllisiin taidekokemuksiin. Taidekokemuksia voi luonnehtia ta-

pahtumiksi, jotka tuovat elämään rikkautta ja mahdollisuuksia merkityksien koke-

miseen. 

Kertomuksissa kertomuksellisuus muodostuu yhdeksi ihmisen eksistentiaa-

liksi, ihminen on maailmassa kertomuksia kertomalla. Niiden analyysi mahdollis-

taa myös eksistentiaalisen tarkastelun. Kertomus on ajattelun ja elämän jäsentämi-

sen eräs perustavaa laatua oleva muoto, ja kertomukset ovat todellisuuden rakenta-

misen väline (vrt. Heikkinen, 2002b, s. 14–16; Hänninen, 1999, s. 15).  

Näin oli edelleen mielekästä ajatella aineiston keräämistä henkilön koko edel-

lisen haastattelun jälkeisen elämänkulun näkökulmasta. Tästä ja aikaisemmin esi-

tellyistä metodologisista lähtökohdista johtuen narratiivinen haastattelu tuntui edel-

leen tutkimuksen kannalta sopivalta menetelmältä143, siinä myös tutkimukseni tie-

donintressi voitiin saavuttaa.  

Narratiivisen haastattelun eksplisiittinen metodinen määritteleminen 144  on 

haasteellista. Erilaisia itselleni soveltuvia narratiivisen ja elämäkerrallisen haastat-

telun toteuttamisen perinteitä ja teoreettisia näkökulmia oli valittavissa useita. Me-

                                                        
143 Tutkimushaastattelut olisin voinut toteuttaa myös esimerkiksi lomake-, teema- ja avointa haastattelua 
mukaillen. Haastattelun metodin luonnehdintaa määrittävä kriiteeri on, miten kiinteästi kysymykset on 
muotoiltu ja missä määrin haastattelija ohjaa tilannetta (Patton, 1990, s. 197). 
144 Hyvärisen ja Löyttyniemen (2005, s. 203) mukaan haastattelututkimuksien metodiikassa on ollut 
pyrkimys hylätä yksiselitteisen haastattelun metodin määrittely. Oman tutkimukseni lähtökohdassa olen 
kuitenkin kokenut mielekkääksi metodin tarkastelemisen ja määrittelemisen. 
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todologiaan tutustuessani päädyin kuvaamaan metodiani pelkistetysti taidekoke-

muksia tarkastelevaksi narratiiviseksi haastatteluksi145 ilman erityisiä lisämääreitä. 

Yksinkertaisessa käsitteellisessä muodossaan se sopii tutkittavaan kohteeseeni hy-

vin ja lisäksi sen epistemologiset oletukset perustuvat ihmisen historiallisuuteen, 

ymmärtämiseen ja tulkintaan. Clandinin ja Rosiekin (2007) mukaan narratiivisuu-

den ontologiset juuret ulottuvat Deweyn kokemuksen tarkastelun piiriin. Tällöin 

narratiivinen tutkimus mahdollistaa teoreettisen tarkastelun läpi tieteen perinteiden 

rajojen (Clandinin & Rosiek, 2007, s. 44). 

Jäsennän narratiivisen haastattelun ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat 

Hermanin (2009) kertomuksen ontologiaa mukaillen. Narratiivisessa haastattelussa 

syntyvää kertomusta ja siinä ilmenevää tietoa voi tarkastella (i) situaatioon sidot-

tuna, erityiseen diskurssiin, kontekstiinsa ja kertomisen tapahtumaan liittyvänä ja 

tulkittavana. Toisena (ii) piirteenä kertomukselle on ominaista sen mahdollisuus 

saada aikaan kuulijassa ajalliseen erityisten tapahtumien jatkumoon liittyviä tulkin-

toja ja johtopäätöksiä. Kolmannesta näkökulmasta (iii) tapahtumat johdattavat ker-

tomuksen maailmaan, jossa ilmenee häiriöitä tai epätasapainoa146. Neljäntenä (iv) 

piirteenä Herman tuo tarkasteluun kertojan tietoisuuden kietoutumisen kertomuk-

sien maailmaan ja sen ”virtaan”. Kokemuksessa ja sen kuvauksessa painottuvat yk-

silöllisesti eri piirteet tapahtumien situaatioon ja kontekstin liittyen. Lähtökohtana 

viimeisessä kohdassa on ihmisen tietoisuuden ainutlaatuisuus, josta käytetään kä-

sitettä ”qualia”147, ts. kokemuksen merkityksenannon erityisyys, jonka lähtökoh-

tana on tietoisuus itse (Herman, 2009, s. 14). Nämä kertomuksen ulottuvuudet tu-

kevat myös omaa käsitystäni narratiivisessa haastattelussa kerrotusta kokemuk-

sesta ja siihen liittyvistä epistemologisista ja ontologisista lähtökohdista. 

Narratiivinen metodi mahdollisti tutkimuksen kohteen tarkastelemisen haasta-

teltavien omista elämismaailmoista käsin. Tutkimukseni lähtökohtana ei ollut ke-

rätä kaiken mahdollisen kattavaa koko elämäkerrallista haastattelua, vaan tavoite 

                                                        
145 Muina metodisina mahdollisuuksina oli aktiivihaastattelu ja episodinen haastattelu (vrt. Saastamoi-
nen, 1999, s. 9, 11). 
146 Omasta näkökulmastani epätasapaino liittyy Deweyn (1936/2010) kokemuksen tarkasteluun, jossa 
kokemus aiheuttaa epätasapainon ja joka mahdollisesti täydentyessään ja saavuttaessaan tasapainon ni-
metään esteettiseksi kokemukseksi. 
147 Tyen (2015) mukaan Qualia tarkoittaa kokemuksen yksilöllistä fenomenaalista luonnetta ja laatua. 
Käsitteen taustalla on Peircen 1866 lanseeraama ”quale”. Tyen esimerkissä taideteoksen merkitys ”qua-
lia” aluksi kohdentuu teoksen sekä esittäviin että materiaalisiin merkityksiin, mutta laajenee havainnon 
ulkopuolelle johtaviin henkilökohtaisiin ja emotionaalisiin ulottuvuuksiin, joita ei välttämättä edes 
voida käsitteellistää. Qualian käsite onkin hyvin moniselitteinen (Tye 2015). Omassa tarkastelussani 
käsite on osuva, se laajentaa taiteen kerrottujen merkityksien tarkastelun pragmatistiseen että eksisten-
tialistiseen merkityksenantoon. 
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oli fokusoida tarkastelu taiteeseen, sen kokemuksiin ja merkityksiin. Tämä tarkoitti, 

että ehyen ja kokonaisen elämäkerran sijaan tarkastelun ja kertomusten kohde ra-

jautuisi tiettyihin merkityksellisiin elämäntilanteisiin, vaiheisiin ja kohtiin elämän-

jatkumossa, joiden piiriin sijoittuisi mielenkiintoisia tiheitä kuvauksia taiteeseen 

liittyvistä kokemuksista (vrt. Hyvärinen, 2012, s. 331). Oman elämän kulkuun si-

joittuvia taidekokemuksia tarkasteleva narratiivinen haastattelu antoi kertojalle 

avoimen näkökulman merkityksellisten kokemuksien ja niiden tulkintojen esiin 

tuomiseen. Näin narratiivinen lähestymistapa tuntui mahdollistavan oman tutki-

muskohteeni kaltaisen vaikeasti käsitteellistettävän kokemuksen tarkastelun ja sen 

tulkinnan myös erilaisissa teoreettisissa näkökulmissa. Aineistonkeruun metodisen 

ratkaisun löytymisestä huolimatta perustavaa laatua oleva haaste edelleen säilyi. 

Tutkimuskohteenani olevat ilmiöt ovat hienosyisiä ja henkilökohtaisia, niitä oli lä-

hestyttävä hienovaraisesti, avoimesti ja omat ennakkokäsitykset tiedostaen.  

Kahden haastateltavan kohdalla haastattelu piti etäisyyksien takia järjestää 

Skypen välityksellä. Menettely oli itselleni täysin vieras, mutta tarjosi ainutlaatui-

sen mahdollisuuden tavoittaa myös kaukana asuvat haastateltavat, ja pelkän kasvo-

jen näkemisen lisäksi Skype-yhteys myös mahdollisti taideteosten mukaan ottami-

sen haastatteluun. Haastattelijana lähtökohtani ja pyrkimykseni oli, haastattelun to-

teutustavasta riippumatta, onnistua luomaan kohtaamisessamme situaatio, jossa 

kertojan intentio omien elämäntapahtumien kuvaajana ja kertojana toteutuisi ja ker-

rottu saisi kertomuksen muodon. Esikäsitykseni oli, että haastateltavat tulisivat ker-

tomaan elämästään myös ulottuvuuksia, joita en vielä haastateltavieni kohdalla 

tiennyt. Ennakkokäsitykseni oli myös, että näin hankittu tutkimusmateriaali, aineis-

ton käsittely ja tulkinta tulisivat olemaan mielenkiintoisia.  

Aikaisemmat 2002 toteuttamani haastattelut olivat osoittaneet, kuinka osalle 

haastattelutilanne on hyvin haasteellinen, ja siinä on jopa vaikeaa tuoda esiin jonkin 

asian tai kokemuksen merkityksellisyys (ks. myös Banfield & Burgess, 2013). 

Haastattelua suunnitellessani päädyin soveltamaan Saastamoisen (1999) ja Flinkin 

(1998) narratiivisen haastattelun perusperiaatteita. Sen mukaisesti pyrin haastatte-

lutilanteessa lähestymään aihepiiriä mahdollisimman avoimesti ja haastateltavaa 

rohkaisten, jotta tapahtumien ilmeneminen tapahtuisi heidän omasta näkökulmas-

taan. Tavoitteena olisi mahdollisimman itsenäinen kertomus, joka ilmensi tutkitta-

van henkilökohtaista suhdetta ja kokemusta. Lähestymistapaa pidetään soveliaana 

selvitettäessä elämäkertojen ja erityisten tutkijaa kiinnostavien historiallisten ta-

pahtumien tai sosiaalisten kontekstien suhdetta, kuten omassa tapauksessani taitee-
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seen liittyviä situaatioita, konteksteja ja niihin liittyviä merkityksiä. Laajoilla kes-

kustelun avauksilla ja täydentävillä kysymyksillä pyrin tavoittamaan kuvauksia, 

jotka selvittivät tapahtumien kulkua ja kehitystä (vrt. Saastamoinen, 1999).  

Aloituksesta halusin tehdä luonteeltaan innostavan, mutta tarkastelua rajaavan. 

Aloitin vanhojen haastatteluiden kommentoinnilla, ja siitä siirryin sen jälkeisten 

tapahtumien tarkasteluun. Narratiivisen haastattelun periaatteiden mukaisesti pyrin 

antamaan haastateltavalle mahdollisuuden tuottaa ehyen kertomuksen, enkä kes-

keyttänyt haastattelutilanteessa kertomusta arvottavilla tai johdattelevilla lisäkysy-

myksillä. Annoin haastateltavalle mahdollisuuden kertoa taiteeseen liittyvät elä-

mänkokemukset rauhassa ja kokonaan. Tarvittaessa suuntasin narratiivia muuta-

mien ohjaavien kysymysten avulla tiettyihin ajanjaksoihin ja teemoihin, kuten työ, 

käynti museoissa ja oma taiteen tekeminen. Haastattelijana olin jokseenkin passii-

vinen mutta empaattinen kuuntelija ja pyrin vahvistamaan sekä rohkaisemaan non-

verbaaleilla keinoilla kertojaa jatkamaan kertomaansa. Narratiivin päätyttyä val-

mistauduin kokoamaan kertomusta pienillä kommenteilla tai lisäkysymyksillä, 

joilla tarkentaisin teemoja, jotka olivat jääneet avoimiksi tai epäselviksi (vrt. Flick, 

1998, s. 99–100, 104). 

Aikaisemman tutkimukseni jälkeen narratiivinen haastattelu tuntui ainoalta so-

pivalta ratkaisulta tutkimusintressiini nähden, mutta varmuuden vuoksi olin myös 

valmistautunut tarvittaessa siirtymään avoimeen tai teemahaastatteluun148. Valmis-

telin kysymyksiä ja teemoja tutkimukseni aiheen teoreettisiin ja käytännöllisiin nä-

kökulmiin liittyen ja varauduin ohjaamaan haastattelutilannetta siinä määrin kuin 

se olisi tarkoituksenmukaista (vrt. Riessman, 2001, s. 695). Aikaisempien haastat-

telukokemuksieni perustalta koin tämän varautumisen haastattelumenetelmän 

vaihtoon myös perustelluksi. 

4.3.1 Tutkimuksen ensimmäinen aineisto 

Aloitin ensimmäiset haastattelut kesäkuussa 2002. Haastattelutilanteen taltiointiin 

käytin sanelunauhuria ja lisäksi tein kirjallisia merkintöjä. Ensimmäisen ja viimei-

sen haastattelun välissä ehti kulua lähes puoli vuotta. Haastattelut toteutin työhuo-

                                                        
148 Hirsjärven & Hurmeen (1991, s. 31–38) mukaan avoin ja teemahaastattelu soveltuvat tilanteisiin, 
joissa eri henkilöiden kokemukset mahdollisesti vaihtelevat suuresti, käsitellään menneisyyden tapah-
tumia ja haastateltavia on vähän. Ne ovat erityisen käyttökelpoisia myös tilanteissa, joissa tutkimuskoh-
teena on emotionaalisesti aroiksi koettu aihe tai kun puhutaan asioista, joista ei päivittäin ole totuttu 
keskustelemaan esimerkiksi arvostukset, aikomukset ja perustelut. 
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neessani ja yhden istunnon kesto vaihteli 40 minuutista 75 minuuttiin. Haastatte-

luita kertyi kaiken kaikkiaan kymmenen. Kahden haastateltavan kohdalla haastat-

telua ei jaettu kahteen eri istuntoon, vaan molemmat haastattelut toteutettiin haas-

tattelijan pyynnöstä yhdellä kertaa. Näissä tapauksissa haastateltava oli siirtymässä 

pois paikkakunnalta ja toisen haastattelukerran järjestäminen olisi ollut hankalaa.  

Haastatteluja toteuttaessa vain kahdessa tapauksessa tilanne eteni lähes täysin 

alkuperäisen tavoitteeni narratiivisen haastattelun mukaisesti eli hyvin haastatelta-

valähtöisesti (Pirjo, Anu). Näiden haastatteluiden kertomuksen sisällölliseen tar-

kentamiseen ei juurikaan tarvinnut puuttua edes täydentävin kysymyksin, vaan tai-

dekokemukset tulivat selvitetyksi hyvin luontevasti ja perusteellisesti kertomuksen 

muodossa. Muiden kohdalla haastattelun luonteen kääntyminen pois narratiivisesta 

haastattelusta on mahdollisesti selitettävissä haastateltavien ennakko-odotuksella 

tavanomaisesta haastattelusta sekä haastateltavien nuorella iällä. Tätä aineistoa voi 

luonnehtia kronikanomaiseksi, tapahtumat muodostavat ajallisen jatkumon, mutta 

sen narratiivinen luonne puuttui (vrt. Hyvärinen, 2006b). Näissä tilanteissa haasta-

teltavat jäivät odottamaan kertomuksen edistämiseksi kysymyksiä, ja tällöin oma-

ehtoinen kertominen jäi niukaksi. Joillakin narratiivinen haastattelu muistutti ajoit-

tain arkipäiväistä keskustelua, jossa tuotetaan narratiiveja vuolaasti, mutta tutki-

muskysymyksen kannalta epäolennaisista asioista (Flick, 1998, s. 103–104).  

Neljässä tapauksessa narratiiviseksi tarkoittamani haastattelu muistutti osittain 

teema- tai avointa haastattelua, jossa pääkysymyksiä seurasivat täydentävät ja ai-

hetta tarkentavat kysymykset. Haastattelun teema-alueet ja aihepiirit olivat ennalta 

suunniteltuja, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuivat. Vaikka haas-

tattelurunko olikin rakennettu teemojen varaan, haastattelut erosivat teemahaastat-

telusta yksilötasolla erityisesti kysymyksien esittämisen suhteen, kaikkia teemoja 

ei käyty läpi kaikkien kanssa. Teemojen kautta oli kuitenkin mahdollista lähestyä 

lähes keskustelunomaisesti inhimillistä tietoisuutta ja henkilökohtaista elämismaa-

ilmaa sekä sen taustalla olevia kokemuksia ja elämyksiä omien tavoitteitteni suun-

taisesti (vrt. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006; Warren, 2001, s. 86–87). 

Näin pystyin kohdentamaan tarkastelua erityisesti taidekokemuksen sisällöllisten 

ominaisuuksien ja syiden selvittämiseen, esimerkiksi tilanteessa, jossa lisäkysy-

myksellä tarkensin taiteen tekemisen terapeuttisuutta (vrt. Alasuutari 1993, 64–67).  

Haastattelun aikana pidin mielessä myös tulevaa aineiston käsittelyä. Jälkeen-

päin arvioiden haastattelut sujuivat aloittelevalta tutkijalta kohtuullisen hyvin, mi-

hin uskon vaikuttaneen myös asemani haastateltavien opettajana ja kannustava suh-

tautumiseni vapaaseen mielipiteiden ilmaisuun sekä tunneilla että töiden tarkaste-

lutilanteissa. Myös teemahaastatteluun päätyneet tilanteet olivat informatiivisia ja 
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niiden tavoite saavutettiin. Tutkimuksen näkökulmasta ne olivat ennalta suunnitel-

tua, päämäärähakuista toimintaa, joka tähtäsi informaation keräämiseen. Haastat-

teluissa oli läsnä myös nonverbaalinen kommunikaatio haastattelijan ja haastatel-

tavan välillä, mikä oli vaikuttamassa haastatteluiden etenemiseen (vrt. Patton 1990, 

353–357). Koin haastatteluni onnistuneiksi, ja havaintojeni pohjalta ne tuottivat 

positiivisen kokemuksen molemmille osapuolille. Nonverbaalista viestintää en kui-

tenkaan kirjannut muistiin aineiston ja analyysin yksinkertaistamiseksi  

Ensimmäisen haastatteluaineiston julkaisin lisensiaatin tutkimuksena: Taiteen 

mieli tulevien opettajien elämäkerroissa (Tenhu, 2007). Tarkoitukseni oli jatkaa sa-

masta aineistosta väitöskirjan tekemistä, mutta harmikseni työsuunnitelmiin ei koh-

dennettu tutkimukselle aikaa, ja näin ensimmäinen tutkimusaineisto jäi yli kymme-

nen vuoden ajaksi hiljaisen vapaa-ajalla tapahtuvan harrastamisen kohteeksi. 

4.3.2 Tutkimuksen toinen aineisto 

Tämän tutkimuksen toisen aineistonkeruun käynnistäminen mahdollistui, kun yk-

sikön opetushenkilökunnalle tarjottiin tilaisuus hakea kolmen kuukauden tutkimus-

rahoitusta. Apurahan varmistuttua alkuvuodesta 2014 aloitin välittömästi ensim-

mäisten 2002 haastateltavieni uudelleen etsimisen. Ensimmäisen tutkimukseni 

kohderyhmän jäsenet olivat tavoitettavissa yllättävän helposti ja nopeasti sosiaali-

sen median kautta. Sain haastateltaviin yhteyden ja lähetin uudelleenhaastattelu-

pyynnöt. Yhteydenoton yhteydessä kerroin, että tulisin haastattelemaan heitä edel-

lisen tutkimuksen jälkeisistä tapahtumista ja mielenkiintoni kohteena olivat edel-

leen taidekokemukset ja niiden merkitykset. Kaikki, paitsi Minna, muistivat välit-

tömästi osallistuneensa ensimmäiseen tutkimukseeni ja kysymisen jälkeen ilmaisi-

vat suostuvansa tutkimukseen myös uudelleen. Haastattelupyyntöön viisi vastasi 

myönteisesti ja yksi haastateltava halusi korvata haastattelun kirjeellä, jossa tarkas-

telisi haastattelun teemoja. Ensimmäisen uuden haastattelun tein helmikuun lopulla 

2014 ja viimeisen toteutin syyskuussa 2014. Kolme haastatteluista toteutettiin Ou-

lun yliopistolla ja kaksi Skypen välityksellä. Nauhoituksessa käytettiin digitaalista 

nauhuria, kuvaa ei missään haastattelussa tallennettu. Oli äärimmäisen mielenkiin-

toista palata samojen henkilöiden, nyt jo opettajina toimivien uudelleen haastatte-

lemiseen kahdentoista vuoden jälkeen.  

Ennen toista aineistonkeruuta odotin mielenkiinnolla, suorastaan jännittyneenä, 

minkälaisia elämäkertoja olin kohtaamassa. Haastattelun suunnittelussa lähtökoh-

tani oli aiheen helppo lähestyttävyys ja mahdollisuus omien ajatuksien vapaaseen 

ilmaisemiseen. Oletin myös, että haastateltavat suhtautuisivat minuun edelleen 
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haastattelijana luontevasti. Heillä oli menneisyydestä runsaasti kokemusta kohtaa-

misestani, ja he todennäköisesti muistaisivat minut hyvin. Opiskeluaikoina suhtau-

tumistani opiskelijoihin voi luonnehtia helposti lähestyttäväksi ja empaattiseksi. En 

uskonut, että entiset opiskelijat tuntisivat oloaan vaivautuneeksi vuosienkaan jäl-

keen kuvatessaan omaa elämäänsä ja kokemuksiaan taiteesta. 

Ennen haastatteluita lähetin tutkittavilleni vanhat litteroidut tekstit perehdyttä-

väksi, lukuun ottamatta yhtä haastateltavaa (Leena), jolle en harmikseni muistanut 

lähettää niitä ennakkoon. Valmistauduin myös itse haastatteluun lukemalla vanhat 

haastattelut muutamaan kertaan läpi ja palautin mieleeni ensimmäisessä analyysi-

vaiheessa 2002 tekemäni analyysit.  

Edellisen haastattelun perusteella tiesin, että haastateltavani pystyvät kerto-

maan kokemuksistaan ja niissä tapahtuvista muutoksista. Toisaalta muistissa olivat 

myös kokemukset ensimmäiseltä haastattelukierrokselta, jossa taiteeseen liittyvien 

elämäkertojen kerronnallisuuden aste ei ollut korkea ja kokemuksien kuvaukset oli-

vat osin kronikanomaisia. Elämänkokemukseni pohjalta oletin, että kaikkien elä-

män jatkumossa taide ei mahdollisesti olisikaan säilyttänyt erityisen merkittävää 

asemaa. Näin sen kertomuksen perustalta olisi haasteellista tarkastella koko ensim-

mäisen haastattelun jälkeistä elämää ja siihen kietoutuvia merkityksiä taiteen tai 

sen merkityksellisyyden näkökulmasta. Ajatteluni lähtökohtani ja oletukseni oli, 

että mahdollisesti muut asiat ovat saattaneet syrjäyttää taiteen ja sen asema olisi 

mahdollisesti hyvinkin vähäinen tämänhetkisen elämän kannalta. Toisaalta haastat-

telupyyntöä lähettäessäni ajattelin myös, että kaikki ne syyt, jotka ovat vaikuttaneet 

taiteen aseman tai merkityksen vähenemiseen, ovat tärkeitä ja että kenen tahansa 

kokemukset ja merkitykset taiteessa ovat erityisiä ja merkittäviä juuri hänen omaan 

elämismaailmaansa liittyen. Tutkimukseen osallistumisen halukkuus kuitenkin jo 

ennakoi merkityksien tarkastelun mahdollistavan kokonaisvaltaisen merkitykselli-

sen taidesuhteen olemassaoloa.  

Toiseen haastatteluun olin edellisten haastatteluiden kokemuksieni vuoksi val-

mistautunut tekemällä myös temaattisen haastattelurungon, mutta nyt sitä ei tarvin-

nut käyttää kenenkään kohdalla. Se oli pöydällä lähinnä itseäni varten, siitä pystyin 

seuraamaan, että kertomus oli tarkastellut itseäni kiinnostavia aihepiirejä. Haastat-

telun rungon suunnittelun yhteydessä olin olettanut, että kertomus tulisi noudatta-

maan ainakin jossakin määrin yleistä elämän kulkua: työ, perhe, oma vapaa-aika, 

näyttelyt, oma taiteen tekeminen jne. Useissa kohdissa kerrottu tarkasteli hyvin 

luontevasti näitä kiinnostukseni kohteena olevia aihepiirejä, mutta usein kerronta 

myös muistutti arkista asioista kertomista, jossa tutkijan tavoitteleman teeman tar-
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kastelu ei ollut niin suoraa kuin olisi ollut toivottua (vrt. Riessman, 2001). Koko-

naisuutena haastatteluita tarkasteltaessa kuitenkin vain yhden haastateltavan koh-

dalla kerronnan fokus tuntui kohdistuvan siinä määrin johonkin muuhun kuin tai-

teen merkityksiin, että haastattelijana olin ymmälläni. Analyysivaiheessa tämä 

esiymmärrys osoittautui kuitenkin vääräksi, ja tarkemmassa lukemisessa jokapäi-

väisyys osoittautui johdannoksi kertomuksen päätapahtumaan. 

Haastattelut sujuivat ennakkoon olettamani mukaisesti hyvin, ja kerronta eteni 

luontevasti. Aineisto muodostui narratiiviseksi, ja kertomukset polveilivat elämän-

kulkua mukaillen perheen, kodin, työn ja vapaa-ajan välillä. Haastateltavat toivat 

tarkasteluun tapahtumia elämästään ja taiteen merkityksestä sekä sen ilmenemi-

sestä elämismaailmassa avoimesti ja innostavasti. Paikoin keskustelu rönsyili ja 

toisinaan ajatukselliset ja ajalliset siirtymät olivat hyppäyksen omaisia. Haastatte-

luiden aikana varmistin muutamilla omiin havaintoihin perustuvilla kysymyksillä, 

mikäli jokin asia herätti jatkokysymyksiä. Muutamissa kohdissa tein täydentäviä 

huomautuksia ja jopa johdattelin kiinnostukseni teemoihin. Haastateltavat olivat 

puheliaita, ja haastatteluiden tunnelma oli erittäin positiivinen. Skypen välityksellä 

tapahtuvissa haastatteluissa yksi haastateltavista kuljetti tietokonettaan kotonaan 

näytellen tekemiään töitä, ja toinenkin Skypen kautta haastatelluista oli sijoittanut 

tietokoneensa niin, että näin yhden viimeaikaisessa näyttelyssä olleen taulun. 

Kaikki haastateltavat tuntuivat olevan valmistautuneita haastatteluun jo ennakkoon, 

ja kohtaaminen vanhojen haastateltavien kanssa oli erittäin lämminhenkistä. Oli 

erittäin mukava nähdä heitä vuosien kuluttua, ja reaktioista päätellen myös haasta-

teltavat kokivat haastattelun positiivisesti.  

Haastatteluiden litterointi alkoi huhtikuussa 2014, ja viimeinen haastattelu oli 

tekstiksi muutettuna lokakuussa 2014. Haastatteluiden purkamiseen käytettiin Ex-

press scribe -ohjelmaa. Haastatteluiden perustalta laadittujen tekstien pituudet 

vaihtelivat huomattavasti. Lyhyin haastattelu oli n. 35 minuuttia, yksi kesti noin 

tunnin ja kaksi oli yli 90 minuuttia pitkiä. Kirjeen pituus oli n. 6 sivua ja kaiken 

kaikkiaan tekstiä kertyi uusista haastatteluista tulostettuna n. 116 sivua Times New 

Roman -fontilla 12 riviväli 1,5. Vanhojen haastatteluiden sivumäärä oli noin 146 

sivua; yhteensä kirje, vanhat ja uudet haastattelut mukaan luettuna tekstiä oli n. 262 

sivua. 

Syrjälää ja kollegoita (1994) mukaillen pyrin haastatteluiden alusta lähtien te-

kemään itseni tietoiseksi tutkimukseni lähtökohtien ja tulkintaprosessin sidonnai-

suudesta historiaani, omiin arvoihini ja kykyyni tulkita kertomuksia. Tutkijana olen 

persoonallani mukana työssä ja arvomaailmani on yhteydessä näkemykseen, jonka 

muodostan tutkimuskohteestani. Tutkimuksessani olen tiedostetusti mukana omine 
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kokemuksineni (Syrjälä ym., 1994, s. 14–15; ks. myös Lähdesmäki, Hurme, Kos-

kimaa, Mikkola & Himberg, 2016; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).  

Lähtökohtani on, että luotan yksilön kykyyn käsitteellistää kokemuksia ja 

muodostaa niille merkityksiä, kertoa omista taidekokemuksistaan ja elämästään. 

Tämä kommunikaatio ja käsitteellistäminen tapahtuvat narratiivisesti ja narratii-

veissa. Oletin kertomusten olevan riittävän ehyitä ja johdonmukaisia sekä odotin 

niiden kuvaavan kokemuksia niiden omassa ympäristössään, situaatiossaan ja kon-

tekstissaan.  
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5 Aineiston käsittely  

Savaa (1998) mukaillen tutkimusaineistoni tarkastelun lähtökohdan muodostavat 

oma maailmassa olemiseni ja elämismaailmani merkitykset, joiden kautta olen 

kiinteästi kietoutunut tutkittavana olevaan ilmiöön. Tutkijana olen oman todelli-

suuteni ja maailmasuhteeni alainen (Sava, 1998, s. 109). Esiymmärrykseni149 on 

primääri näkökulma, jonka kautta tuon haastateltavieni kertomukset ja kokemukset, 

taiteeseen suuntautuvat intentiot ja kontekstit ymmärtämiseni ja tulkintani koh-

teeksi. Samalla tavoitteeni on erottaa niistä muodostuvat merkitykset henkilökoh-

taisista merkityksistäni ja tarkastella niitä oman kokemusmaailmani ulkopuolisina. 

Tätä tutkimuskohteen asettamista johdonmukaiseen tarkasteluun kutsun asiallista-

miseksi, millä tarkoitetaan irrottautumista tutkijan elämyksellisestä tavasta hah-

mottaa tutkittava kohde (Varto, 1992, s. 95). Olen pyrkinyt asiallistamaan taiteen 

kokemuksen haastattelemieni ihmisten kertomuksista ja tuomaan niissä ilmenevät 

laadut esille.  

5.1 Analyysin lähtökohtia 

Analyysini kohteena ovat kaksi tutkimusaineistoa, jotka muodostavat haastatelta-

vieni henkilökohtaisten kertomuksien jatkumon, elämäkerran. Haastatteluissa mie-

lenkiintoni ja tarkasteluni fokuksena ovat taiteeseen liittyvien kokemuksien kielel-

liset kuvaukset sekä itse tuotetut tai muuten tarkastelun kohteiksi tuodut teokset, 

joissa ilmenevät kertojalle merkitykselliseksi mainitut elämäntilanteet, ilmiöiden 

henkilökohtaiset arkielämän kokemukset ja merkitykset (vrt. Estola ym., 2017, s. 

18; Sakaranaho, 1999, s. 89). Kertomuksellisuuden kautta olen tavoitellut ajallista 

jatkumoa, jossa tapahtumat liittyvät toisiinsa ja joka on itselleni ymmärrettävä 

(Herman 2009, s. 14; Hyvärinen, 2006b, s. 7). Tutkimukseni näkökulmasta jo pel-

kästään taiteellisen merkityksenannon ulottuvuudet ovat moninaisia, puhumatta-

kaan sen tulkinnan mahdollisuuksista150. 

                                                        
149 Heidegger (1927/2000) tarkastelee tulkinnan lähtökohtia käsitteillä Vorsicht, Vorgrift und Vorhabe 
ts. ennakkonäkymä, ennakkokäsitys ja ennakolta hallussa oleva. 
150 Tutkimusprosessin myötä itselleni muodostui uusia tulkinnan ja ymmärtämisen horisontteja, oletuk-
sia, käsityksiä ja yleistyksiä tutkittavasta kohteestani. Samalla se tarkoitti uusia yhteyksiä ja syvällisem-
pää tutkimusaineiston ymmärrystä (Syrjälä ym., 1994, s. 13–15, 16; Riessman, 1993, s. 61). Prosessi 
selvensi käsitystäni narratiivisuudesta tutkimuksen epistemologisena lähtökohtana laajemmalle teoreet-
tiselle tarkastelulle. 
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Tutkimusaineistoni poikkeavat olemukseltaan toisistaan. Vuonna 2002 kerätyn 

aineiston kertomukset muistuttavat osin kronikkaa, mikä on ymmärrettävää haas-

tateltavien nuoren iän vuoksi (Hyvärinen, 2006b, s. 9). Nämä tarkasteluun tuodut 

lapsuuden ja nuoruuden kertomukset ovat lisäksi huomattavasti lyhyempiä kuin 

vuonna 2014 kerätyt. Aikuisten kerronta sisältää useita pitkiä kertomuksia, joiden 

kerrottavuuden aste on korkea, ja ne liittyvät henkilökohtaiseen elämis- ja koke-

musmaailmaan (vrt. Labov, 2002; Ricoeur, 2005b). Kerrottavuus  ja kertomuksen 

diskordanssi151 (vrt. Herman, 2002; Labov, 2002) oli tilannekohtaista ja niiden kä-

sitteellistämisen ja kertomisen valmiuksien erilaisuus on inhimillistä rikkautta. 

Joissakin kertomuksien kohdissa tarkastelun kohteeksi nostettujen kokemusten 

merkityssuhteiden selkeys ja jäsentyneisyys vaihtelevat. Taidekokemuksien kuvaa-

minen ja kokoaminen haastattelutilanteessa kertomuksiksi ei ole helppoa, koke-

muksen reflektointi edellyttää kertojalta erityistä kykyä, valmiutta itseymmärryk-

seen sekä spontaaniin kertomuksen tuottamiseen (vrt. Labov, 2011, s. 1–2). Käsit-

teellisesti reflektoidut merkitykselliset kokemukset ovat vain osa kokemusmaail-

man ja merkityksien kirjon kokonaisuudesta, paljon jää myös kertomatta ja ymmär-

tämättä.  

Narratiivien hermeneuttinen ja fenomenologinen tarkasteluni ovat olemuksel-

taan toistensa kaltaisia ja toisiaan täydentäviä. Hermeneutiikassa tarkastelu kohdis-

tuu ymmärrettävyyden ja fenomenologiassa refleksiivisyyden välille. Molemmat 

tarkastelevat ymmärryksen, tietoisuuden ja intentionaalisuuden olemusta (vrt. Ri-

coeur, 2005a). Hermeneutiikan tehtävä tutkimuksessani onkin kaksiulotteinen. 

Perttulaa (1995) mukaillen pyrin tulkitsemaan taiteen elämäkertoihin kietoutumi-

sen sisäistä dynamiikkaa, ymmärrettävyyttä ja jatkuvuutta sekä tekijöitä, jotka oh-

jaavat henkilökohtaisen mielen rakentumista yksittäisissä kokemuksissa. Herme-

neutiikan avulla tarkastelen taiteen merkityksen ilmenemistä ihmisen maailmasuh-

teen reflektiossa ja elämän kulussa yleisemminkin. Yksityiskohtien fenomenologi-

sessa tarkastelussa olen pyrkinyt saavuttamaan yksilöllisen kokemuksen teoreetti-

sen merkitystason reflektion mielikuvien tasolla tapahtuvan muuntelun avulla. Ta-

voite on kuitenkin ollut säilyttää ilmiö sellaisena kuin tutkittavat sen kokevat (Pert-

tula, 1995, s. 270–271).  

Analyysini epistemologinen lähtökohta on, että ihminen rakentaa ja kokee 

oman maailmansa subjektiivisena, mutta se, mitä haastateltavat kertovat, ei ole sub-

jektiivista, vaan siinä ovat läsnä myös kerronnan traditiot ja tarinoiden maailmat 

(Herman, 2009, s. 14) ja siihen liittyvät myös kulttuuriset tarinamallit (Hänninen, 

                                                        
151 Ricoeur (2005b, s. 173) käyttää käsitettä ”epätäydellisyys”. 
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1999, s. 48). Tämä toteamus ilmentää narratiivisuuden epistemologisia lähtökohtia 

(Hyvärinen, 2006, s. 1, 2), ja sen taustalla on ihmisen intentionaalisuus maailmaa 

ja sen ilmiöitä kohden. Tästä lähtökohdasta ihminen muodostaa kertomuksien 

avulla oman maailmansa ja maailmasuhteensa merkityksineen. Ne ovat tietoisuu-

den rakenteina, jotka antavat tietoisuudelle mahdollisuuden viitata ja suuntautua 

johonkin itselle merkitykselliseen (Määttänen, 1995, s. 121–124).  

Valitsemieni lähestymistapojen kautta pyrin tarkastelemaan kerrotusta elämän-

jatkumosta niitä merkityksiä, jotka tulevat ilmi koko elämää tarkastelevana jatku-

mona ja kertomuksena. Toteutuneen elämänkulun ja sen teoreettisen tarkastelun 

kautta pyrin tuomaan kokemuksia ja niiden merkityksiä esiin tulkittuina kertojan 

omassa elämismaailmassa ja historiassa sekä etsimään elämän kuluista käsitteel-

listä reflektiota haastateltavan ulkopuoliseen teoreettiseen maailmaan.  

Kokemuksien tarkastelussa käyn dialogia oman kokemusmaailmani ja tutkit-

tavieni kertomuksien välillä ja tuon esiin itseni ja kertomisen vuorovaikutustilan-

teessa muodostuneita merkityksiä (vrt. Routila, 1986, s. 38). Kerrotussa olen koh-

dannut myös taiteeseen ja sen kokemiseen liittyvää ”hiljaista” ja ”näkymätöntä” 

tietoa ja tulkitsemaan materiaalia implisiittisesti myös tästä näkökulmasta (Karisto, 

1998, s. 74, Polanyi, 1967). Kaikki kerrottu ei ole eksplisiittisesti puettu sanoihin 

ja käsitteisiin. Tässä korostuu tutkijana nimenomaan oma taiteeseen liittyvä koke-

musmaailmani, jonka perustalta pyrin ymmärtämään myös sitä, mikä jää haastatte-

lussa suoraan kertomatta ja käsitteellistämättä.  

Kokemuksen yksityisyyden ja erityisyyden tarkastelu suhteessa toisten kerto-

maan, yleiseen tai teoriaan on haasteellista ja jopa kokemuksen olemusta latistavaa. 

Kokemus tarkasteluun nostettuna katkelmana ja kontekstistaan irrotettuna menet-

tää osan ilmaisuvoimastaan ja merkityksestään. Halutessani tarkastella tutkimus-

kohdettani aineistolähtöisesti olen joutunut tekemään lukuisia kompromisseja teks-

tinäytteiden valinnassa. Lähtökohtani mukailee Varton (2005) ajatuksia152 laadulli-

sesta tutkimuksesta. Oman esiymmärryksen 153  muodostaminen on tarkoittanut 

omien lähtökohtien ja oman tutkimus- ja tiedonintressin pohdintaa. Analyysissä ja 

                                                        
152 Juha Varto on muodostunut itselleni merkittäväksi ajattelijaksi sekä hänen tekstiensä että kuulemieni 
luentojen myötä. Varton tapa tuoda ilmiöt tarkasteluun taiteen kautta on ollut itselleni erittäin merkityk-
sellinen oppimiskokemus.  
153 Tutkimuksen myötä tapahtunut kiinnostukseni herääminen filosofiaa kohtaan on ollut henkilökoh-
taisesti erittäin merkittävä kokemus, jota voi luonnehtia heuristiseksi ja emansipatoriseksi. Tässä pro-
sessissa eksistentialismi on muodostunut myös olennaiseksi osaksi tutkimuksen ulkopuolella tapahtuvaa 
oman maailmassa olemisen ja henkilökohtaisen elämismaailmani pohdintaa. Teoria ei ole arjen ulko-
puolinen entiteetti vaan vuorovaikutuksen luomisen ja reflektoinnin väline. Se on tapa tarkastella ja 
tulkita maailmaa (vrt. Sava, 1998, s. 109). 
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sen tulosten tarkastelussa olen pyrkinyt tiedostamaan ja pitämään omat kokemuk-

seni erillisinä haastateltavieni kokemuksista ja yrittänyt tavoittaa haastateltavieni 

kokemukset niiden omissa elämismaailman kehyksissään ja ymmärtämään heidän 

elämismaailmansa merkitykset omissa konteksteissaan. Tämä reduktioksi nimetty 

metodinen ratkaisu muodostaa erään tulkintani ja ymmärtämiseni lähtökohdan, jo-

hon oma kokemusmaailmani reflektio perustuu. En voi havaita kerrotussa esiin tu-

levaa ilman, että itselläni olisi tarkasteltavaan ilmiöön jokin henkilökohtainen ym-

märrys, jonka pystyn tiedostamaan ja jopa ehkä tekemään havainnossani erityisen 

toisen kokemuksen, ts. sulkeistamaan sen omasta elämis- ja kokemusmaailmastani. 

Omasta havaitsemisen rajoittuneisuudesta johtuen kertomuksissa on todennäköi-

sesti myös paljon merkittävyyttä, joka on tutkimuksessa jäänyt tavoittamatta. 

Oman ymmärtämiseni rajallisuus ja rajoittuneisuus on eräs tärkeä tutkimuksen 

epistemologisen ja tulkinnallisen lähtökohdan määrittäjä.  

Toisen kertomuksen kuunteleminen aiheuttaa vääjäämättä ajautumisen ristirii-

taan kerrotun ja oman kokemuksen välillä (vrt. Tontti, 2005b, s. 66). Samalla syn-

tyy tutkimuksen eettinen haaste, kuinka kunnioittaa ja tehdä tulkinnoissa oikeutta 

toisen kertomalle. Varton (2005, s. 40) mukaan tutkijan tuleekin purkaa oma mer-

kitysmaailmansa, jotta pystyy tavoittamaan toisen kokemukset ja niiden mielelli-

syyden uudella, omasta kokemusmaailmasta eroavalla tavalla. Tässä tutkimukses-

sani destruktio154 on tarkoittanut oman kokemusmaailman syvällistä reflektointia, 

minkä aloitin kirjoittamalla oman taiteeseen liittyvän omaelämäkerran ja reflektoi-

malla sitä sekä muiden vastaaviin kertomuksiin että teoriaan. Näin pyrin purka-

maan ja tekemään itseni tietoisiksi omista käsityksistäni ja niiden historiallisuu-

desta (vrt. Varto, 2005, s. 40). 

Destruktion myötä olen tiedostanut, kuinka haastateltavieni kertomusten ana-

lyysissä ja tulosten tarkastelussa sekä tulkinnassa vaikuttavat itselleni henkilökoh-

taisesti tärkeiden teoreettisten näkökulmien merkitykset. Niitä olen purkanut käsit-

teiden historiallisen kritiikin kautta (vrt. Backman, 2010, s. 74; Sakaranaho, 1999, 

s. 89). Tulosten tarkastelemisessa olen pyrkinyt ennakkoluulottomuuteen ja tavoi-

tellut näkökulmaa, jossa katselen155 aineistoa itselleni vieraana, aitona ja monimuo-

toisena. Fenomenologinen kirjallisuus on omalta osaltaan antanut tekstissä käyttä-

milleni ilmaisuille piirteitä, joita voi myös luonnehtia moniselitteisiksi ja ehkä hie-

man vaikeaselkoisiksikin tavoiksi tuoda merkityksiä käsitteelliseen tarkasteluun.  

                                                        
154 Destruktio on Heideggerin käyttämä käsite oman tulkintahorisontin purkamisesta. Käsitteen fokus 
on yksilötasolla ja eroaa näin dekonstruktiosta. 
155 Teorian etymologia on kreikan sanassa theorein, mikä tarkoittaa katselemista (Online etymology dic-
tionary, 2016).  
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Haastateltavat, samoin kuin tutkija, ovat oman historiallisuutensa tuloksia. 

Menneen kuvaamiseen ja siitä saatujen kokemuksien muodostamiseen ja kertomi-

seen toiselle ihmiselle sekä kerrotun ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen vaikuttavat 

lukuisat eri tekijät. Varto (2005) toteaa, että kerrottuun menneisyyteen palaaminen 

edellyttää kuvittelua. Tämä ontologinen lähtökohta asettaa sekä kertojalle, kerro-

tulle ja tulkitsijalle lähtökohdan, jossa kaikki mennyt on kertomisen tilanteessa 

esiin nousevaa ja jolle on ominaista lyhenteinen ja satunnainen muoto, jossa tar-

kasteltava ilmiö tulee tarkasteluun. Tässä tilanteessa eräinä olennaisina vaikutta-

vina tekijöinä ovat elämäntilanteet, jotka ovat historiallisia samoin kuin mm. esiin 

tulevat esineet ja tapahtumat, joista kerrotaan (Varto, 2005, s. 36; ks. myös Herman, 

2009, s. 14). Bruner (1991, s. 7, 8) toteaakin, ettei ole olemassa keinoa erottaa ker-

tomuksesta totuutta eksplisiittisesti. Tulkitsijan tulee asettua ja asennoitua herme-

neuttiseen tulkintaan ja pyrkiä ymmärtämään kerrottua suhteessa kokonaisuuteen. 

Tämän prosessin kuvaaminen ei ole yksiselitteistä, ja sitä voi kuvata intuitiiviseksi.  

Haastateltavat tuovat puheessaan ilmi mm. taiteen maailmaan liittyviä henki-

lökohtaisia eksistentiaalisia merkityksiä ja mieliä, joita ei mahdollisesti haluta 

tuoda eksplisiittiseen tarkasteluun niiden henkilökohtaisuuden vuoksi, ja siten toi-

sen on osittain mahdoton edes havaita niitä. Toisaalta koettuun ja kerrottuun liittyy 

myös sellaista, mikä ei ole edes ajattelun tavoitettavissa, se on kätkettyä ja alita-

juista. Puheesta voikin intuitiivisesti havaita, että asiaan liittyy enemmän merkityk-

siä kuin mitä puheesta tulee ilmi. Näiden kätkeytyneiksi jäävien vaikuttimien ja 

merkitysten lisäksi puheessa tuodaan esiin runsaasti kokijasta lähtöisin olevia 

muita omaehtoisia ulottuvuuksia, jotka eivät muodosta kuulijalle mielellistä koko-

naisuutta. Gadamerin (2005) mukaan käytetty metodi, tai edes mikään muukaan, ei 

mahdollista toisen ihmisen elämis- ja merkitysmaailman täydellistä ymmärtämistä. 

Silloin kun kokemukset liittyvät omaan elämismaailmaani tavalla, joissa ne saavat 

merkityksiä, ne ovat myös itselleni tulkittavissa ja ymmärrettävissä. Kokemukset 

muodostuvat kokijoiden omissa maailmoissa, ja omat mahdollisuuteni niiden ym-

märtämiseen ja käsitteellistämiseen ovat rajalliset (Gadamer, 2005, s. 132). 

Olen pyrkinyt tarkastelemaan kertomuksia itselleni vieraina, myös uusia sisäl-

töjä ja merkitysrakenteita esiintuovina sekä ihmetellyt niitä asioita ja merkityksiä, 

jotka eivät ole olleet itselleni välittömästi tulkittavissa. Ihmisen elämän ainutlaatui-

suuden ymmärtäminen ja hyväksyminen ovat yksilöllisen merkityksenannon ja tul-

kinnan lähtökohta, joka määrittää ensisijaisesti suhtautumistani tutkittavaan ilmi-

öön. Tulkinnan rajoina on ollut mieleni kyky ymmärtää itseni ulkopuolista. Haas-

tateltavat tuovat puheessaan ilmi taiteen maailmaan liittyviä merkityksiä. Katson 

taidetta jotta ... tai teen taidetta jotta ... Ilmi tulevat asiat samalla liittyvät ihmisten 
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omaan elämismaailmaan ja saavat omaehtoisia ulottuvuuksia. Tässä prosessissa 

olen nähnyt yhteyden elämän toteutumisen ja esiin nostamieni ajattelijoiden tulkin-

tojen välillä. Tutkimuksessani olen pyrkinyt tunnistamaan oman merkitysmaail-

mani ja osallisuuteni samalla pyrkien tarkastelemaan kerrottua yhteisessä merki-

tyksenannossa (vrt. Saarnivaara, 1998, s. 188, 189). Tällöin taiteen piiriin kietou-

tuvat ilmiöt saavat olemisensa mielen myös ihmisen eksistensseissä ja niiden to-

teutumisen kautta. 

Edellä kuvatun mukaisesti tutkimukseni tavoitteena ei ole ollut taidekokemuk-

sien olemuksen tai ilmenemisen ehtojen tarkastelu, vaan taiteen kokemuksien hen-

kilökohtaisten merkityksien tutkiminen. Tämä tarkoittaa taidekokemuksien kuvaa-

mista haastateltavieni elämismaailmassa, heidän kuvaaminaan ja niiden tulkitse-

mista. Tästä näkökulmasta on ollut olennaista saattaa haastateltavieni kuvaukset 

itselleni ymmärrettävään muotoon. Tutkimuksessani tarkastelen ja muotoilen tai-

dekokemukselle annettuja merkityksiä käsitteellisinä. Taiteen kokeminen on sidot-

tua taiteen ja kielen symboleihin, se on erilaisia merkityksiä sisältävien merkkien 

muodostamaa. Gadamerin (2005) mukaan kokemus on tavoitettavissa ja tarkastel-

tavissa kokijan situaatiossa ja elämismaailmassa puhutun, symboleista muodostu-

van kielen muodostamissa teksteissä. Tämän tulkinnan lähtökohtana on ihmisen 

kielellisyys ja intentionaalisuus. Kielen käyttäminen kerronnan välineenä on osa 

ihmisenä olemista, ja kielen avulla minun on myös mahdollista ymmärtää kuvattuja 

kokemuksia (Gadamer, 2005, s. 131). Kielellisyys muodostaa sekä narratiiviselle 

kerronnalle että eksistentiaaliselle ja fenomenologiselle tarkastelulle maailman, 

jossa ilmiöt tulevat kuvatuksi ja mahdollisesti ymmärretyksi. Kieli on yksi ihmisen 

eksistentiaalisuuden ilmentymä (Ricoeur, 2005a). Kokemuksen ilmaisemisen ja 

kielestä aukeavat merkitykset olen alistanut oman hermeneuttisen ymmärtämiseni 

kohteeksi.  

Olen asettunut hermeneuttiseen tarkasteluun edellä kuvaamani tulkinnallisen 

asennoitumisen edellyttämällä tavalla. Tiedostan omat lähtökohtani tulkitsijana, in-

tentionaalisena tutkijana, joka pyrkii kohti tutkimuksen päämäärää (vrt. Ricoeur, 

2005a, s. 140–163; Sakaranaho, 1999, s. 87–89). Tutkimuksessani annan merkityk-

siä haastateltavien kertomuksista, jotka joiltakin osin on muodostettu teokseen koh-

distetun merkityksenannon kautta. Viimeisen tason merkityksenantoprosessissa 

muodostaa tämän tekstin lukijan tulkinta ja ymmärrys. 
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Tulosluvuissa tuon tarkasteluni ja tulkintani kohteena olevan kokemuksen il-

mauksen lukijalle tavoitettavaksi liittämällä tekstiin autenttisia lainauksia tutkitta-

vien puheesta156. Ne ovat vain osia kokonaisuudesta ja kontekstistaan irrallisina 

eivät tuo ilmi sisältöänsä ja merkitystään kertomuksen kokonaisuuden näkökul-

masta. Valittujen ”näytteiden” valinta on ollut haasteellista, koska niiden konteksti 

jää usein lukijalle tavoittamattomaksi. Esimerkkien yhteydessä olenkin useissa 

kohdissa pyrkinyt hahmottelemaan ja avaamaan taidekokemuksen kontekstia et-

sien ja eritellen myös muiden haastateltavieni vastaavien kokemuksien ja merki-

tyksien sisältöjä sellaisina kuin ne minulle ilmenevät (vrt. Ingarten, 2000, s. 24; 

Perttula, 1995, s. 43).  

Aineiston analyysissä ja sen tulosten tarkastelussa tavoitteeni on nostaa kerrot-

tuja, yksittäisiä konkreettisia kokemuksia ja tapahtumia analyysiin, tulkintaan ja 

tarkasteluun teorian piirissä, jossa ihmisenä olemisen yleiset eksistentiaaliset prin-

siipit tulevat eräiksi tärkeiksi tarkastelun ja ymmärtämisen horisonteiksi. Esitän ko-

kemuksia maailmassa, jossa kertomukset voisivat saada myös toisenlaisen, ei arki-

päiväisen tulkinnan teoriaan reflektoiden. Taide ja sen merkitykset olisivat siten 

elämismaailmaan liittyen ymmärrettävissä osana ihmisen olemisen tapaa. Lähtö-

kohtanani pidän periaatteita, joiden mukaan kokemukset ovat toisten, itseni ulko-

puolisten ihmisten elämismaailmasta, johon itselläni ei ole pääsyä kuin välillisesti 

kertomuksien kautta. 

5.2 Aineiston analyysin vaiheet 

Luonteensa mukaisesti voin kutsua tutkimusprosessiani aineistolähtöiseksi tutki-

mukseksi, joka johtaa narratiivisen analyysin kautta yksityisten kokemuksien teo-

reettiseen reflektioon. Tutkimuksessa analyysin teoreettisen kokonaisuuden muo-

dostavat aineiston käsittelyn eri vaiheet, ja siihen liittyy narratiiviseen, fenomeno-

logiseen sekä eksistentiaaliseen perinteeseen liittyvä hermeneuttinen tarkastelu 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).  

                                                        
156 Narratiivisuudessa autenttiset viittaukset ja niiden merkitys eivät ole olennaisia totuuden näkökul-
masta. Ihminen tuottaa subjektiivisia kertomuksia, ts. totuuksia, tietoja ja merkityksiä, jotka ovat saaneet 
vaikutteita sosiaalisesta ja kulttuurisesta kertomusten piiristä. Tutkimukseni kannalta yksittäisiä to-
teamuksia olennaisempaa onkin kertomuksissa ilmenevien merkityksien suhde muihin kertojiin ja hei-
dän vastaaviin merkityksiin. Toisaalta, tutkimusperinteen mukaisesti, on tärkeää myös tuoda esiin ajat-
telun ja johtopäätösten taustalla olevia alkuperäisiä tekstejä. Ne ovat mahdollisuuksia tutustua haasta-
teltavien kertomaan ajatus- ja elämismaailmaan. Niistä lukija voi pyrkiä päättelemään ja tulla vakuuttu-
neeksi tutkijan ajatuksen kulun kohteellisuudesta.  
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Tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat omien kokemuksieni ohella ovat tärkeä 

osa esiymmärryksestäni, jonka pohjalta olen toteuttanut aineiston analyysin ja ai-

neiston tarkastelun. Kertomuksen analyysissä ei ole ollut olennaista pelkästään 

esiin nostetut tapahtumat, vaan myös niiden situaatiot ja kertomisen tavat sekä ker-

tomisen muodot aina sosiolingvististen käytänteiden tarkasteluun saakka. Analyy-

siä voidaankin lähteä tarkastelemaan useista eri näkökulmista ja toteuttamisen ta-

voista (Herman, 2009; Hyvärinen, 2006b; Kaasila, 2008; Labov, 2001, 2002, 2011). 

Kokonaisuutena tutkimusaineistoni analyysiä voi pelkistetysti kuvata kolmivai-

heiseksi, jossa mukailin Hyvärisen (2006a, s. 17) narratiivisen analyysin jäsennyk-

siä. Ensimmäisessä vaiheessa (i) lähdin tekemään haastatteluille Hyväristä (2006a) 

mukaillen aineiston temaattista luentaa. Toisessa vaiheessa (ii) analysoin aineistoa 

narratiivien kokonaishahmon perusteella157 ja kolmannessa vaiheessa (iii) analy-

soin kertomusten kulun yksityiskohtia ja niiden merkityksiä teoriaan reflektoi-

den158.  

Olen nimennyt analyysini ensimmäisen vaiheen (i) pelkistetysti temaattiseksi 

luennaksi159, jota ohjaa oma kokemukseni ja ymmärrykseni maailmasta sekä teo-

reettinen orientaationi. Ensimmäisessä analyysini vaiheessa tavoitteeni onkin tar-

kastella kerrottua jäsentäen sitä itselleni mielelliseksi, pelkistäen ilmauksia itselleni 

ymmärrettävään muotoon ja tiivistäen puhetta arkikielelle. Samalla muodostan yk-

sittäisten lausumien pohjalle rakentuvia mahdollisimman hyvin kokonaisuutta tai 

asiayhteyttä kuvaavia tarkastelun teemoja ja niiden alakategorioita, jotka saattavat 

olla asiaa tai tilannetta kuvaavia myös muiden haastateltavien kertomuksissa. Läh-

den liikkeelle aineistolähtöisesti, mutta teemoittelun ja käsitteellistämisen jälkeen 

liitän siihen myös omakohtaisia tulkintoja.  

Toisessa analyysin vaiheessa (ii) tarkastelen kertomuksia narratiivisesta näkö-

kulmasta pyrkien kohti kokonaisvaltaista tulkintaa ja ymmärtämistä. Samalla pa-

laan takaisin ihmisen elämän reaalimaailmaan. Tavoitteenani on saada kerrottu tii-

vistettyä kertomukseksi, jossa on havaittavissa myös kertomuksen jokaisen henki-

lökohtainen juoni. 

                                                        
157 Hyvärinen (2006a) käyttää toisesta vaiheesta käsitettä ”kertomusten luokittelu kokonaishahmon pe-
rusteella”. Itse käytän käsitettä ”kertomusten analyysi kokonaishahmon perusteella”. 
158 Vuorovaikutuksellisuuden analysoiminen olisi edellyttänyt jo aineistonkeruun vaiheessa taitoa ottaa 
se huomioon.  
159 Luonnehdin ensimmäistä käyttämääni analyysimenetelmää ensisijaisesti ja pelkistetysti vain temaat-
tiseksi luennaksi tai teemoitteluksi, joka perustuu hermeneuttiseen ajatteluun, tulkintaan ja ymmärtämi-
seen. Teemoittelu on laadullisen aineiston analyysin perusmenetelmä, joka voidaan liittää erilaisiin ana-
lyysikokonaisuuksiin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 



99 

Kolmannessa vaiheessa (iii) eli kertomusten kulun yksityiskohtien analyysissä 

poikkean Hyvärisen (2006a) mallista siinä mielessä, että nostan tarkastelun fokuk-

seen myös aikaisemman analyysin tulokset kokonaisuutena ja tarkastelen niitä fe-

nomenologisen, eksistentialistisen ja pragmatistisen teorian näkökulmista.  

Tutkimuksen analyysin vaiheissa olen kohdentanut tematisoinnin jo ensimmäi-

seen vaiheeseen, mikä on ollut kokemuksen tarkastelun ja ymmärtämisen kannalta 

perustavaa laatua oleva lähtökohta narratiiviselle analyysille, ja nämä merkitykset 

ovat vaikuttamassa vielä viimeisessäkin vaiheessa, kertomuksien yksityiskohtien 

analyysissä. Narratiivisessa analyysissä tavoitettu kokonaishahmon ja juonen ana-

lyysi mahdollistaa tarkastelun, jota voi luonnehtia sekä toteutuneeseen elämään 

mutta myös voimakkaasti teoriaan suuntautuvaksi. Niiden avulla muodostan ai-

neiston sisällöllisten yksityiskohtien, tapahtumien, teemojen ja teorian välille kyt-

kentöjä, jotka perustuvat kertomusten, niiden situaatioiden ja kontekstien perustalle. 

Viimeisen vaiheen analyysi ei kuitenkaan suoraan pohjaudu tiettyyn teoreettiseen 

kehykseen, lähestymistapa on eklektinen ja perustuu omaan kykyyni ymmärtää elä-

mää ja sen tapahtumia. Näin aineiston käsittelemisessä korostuu oman esiymmär-

rykseni merkityksellisyys (ks. Pinnegar & Daynes, 2007, s. 28–30). 

Edellä kuvattu viimeinen vaihe (iii) on myös tutkimukseni alkuperäinen mie-

lenkiinnon kohde, ja aikaisemmat analyysin vaiheet ovat saattamassa tarkastelua 

yksityiskohtien analyysiin ja siinä nousevien merkitysten tarkasteluun osana ihmi-

sen elämää ja olemista.  

Kolmen analyysivaiheeni jälkeen alkuperäiset yksittäiset ilmiöt, tapahtumat ja 

jopa teemat ovat näyttäytyneet itselleni uudella tavalla merkityksellisinä. Prosessi 

on hermeneuttisen spiraalin omainen, ja se on mahdollistanut kokemuksien tarkas-

telun myös yleisemmällä tasolla, taiteen ja taidekasvatuksen merkitystä avaten, 

mahdollisuutena muodostaa maailmasuhdetta kertojalle ominaisesta näkökulmasta. 

Aineiston analyysin ensimmäistä vaihetta (i), pelkistämistä ja haastattelumate-

riaalin sisällön analyysiä, tarkastelen lähemmin alaluvussa 5.3. Tulosten tulkintaa 

narratiivisesta näkökulmasta ja sen pohjalta tehtyä analyysiä (ii) tarkastelen alalu-

vussa 5.4 ja viimeistä (iii) kertomuksen kulun yksityiskohtien analyysiä alaluvussa 

5.5.  

Tarkastelussani tavoittelen haastateltavieni taidekokemuksia niiden eri ilmene-

misen näkökulmista ja suhteessa teoreettiseen ymmärtämykseeni. Taide fenomeno-

logisena ja eksistentiaalisena ilmiönä näyttäytyy minulle haasteellisena ja vaikeasti 

hahmotettavana, monimuotoisena inhimillisen toiminnan ja ymmärtämisen tapah-

tumana. Näen kokemuksien tulkinnassani samankaltaisuutta Heideggerin kuvauk-
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seen totuuden ilmenemisestä taideteoksessa. ”Totuus järjestyy kiistana esiintuota-

vaan olevaan siten, että se avautuu siinä, eli oleva itse tuodaan edellä kuvattuun 

repeämään ... Saumattu repeämä on totuuden loiston liittymä” (Heidegger, 

1936/1996, s. 66, 67). Taide tuo kohtaamispaikalle elämismaailman ja sen yksilöl-

liset merkitykset, mutta kertomus ei pyrkimyksistäni huolimatta kuitenkaan pal-

jastu tai tule tulkituksi kaikkine merkityksineen, vaan paljon jää myös ymmärtä-

mättä.  

5.3 Aineiston teemoittelu 

Aineiston alustavan teemoittelun aloitin jo haastatteluiden toteutuksen yhteydessä. 

Samalla kun haastattelin tutkittaviani, pohdin kuulemaani myös suhteessa omaan 

merkitys- ja elämismaailmaani, etsin yhtymäkohtia omiin kokemuksiini. Tarkaste-

lin kertomuksia oman esiymmärrykseni pohjalta ja muodostin ensimmäisiä alusta-

via merkityksiä. Tämän intuitiivisen teemoittelun jälkeen aloitin varsinaisen aineis-

ton käsittelemisen ja haltuun ottamisen litteroimalla tutkimusmateriaalin160.  

Litteroinnissa puhuttu kirjoitettiin tekstiksi, joka vastasi mahdollisimman tar-

kasti alkuperäistä ilmausta ja muotoa. Tässä litteroinnin vaiheessa materiaaliin ei 

kuitenkaan merkitty taukojen pituuksia eikä äänen painoja tai täyteääniä muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta. Tarvittaessa lisäsin niitä tekstiin myöhemmin kuun-

nellessani ja samaan aikaan lukiessani litteroitua tekstiä tietokoneen näytöltä. Osa 

haastatteluista oli litteroituna jo ennen viimeisten haastatteluiden tekemistä, ja näin 

myöhempien haastatteluiden kohdalla oli mahdollista korjata havaittuja teknisiä 

ongelmia tai puutteita, kuten mikrofonin sijoittelua paremman äänenlaadun varmis-

tamiseksi. Haastatteluperiodien jälkeen, syksyllä 2014, aineisto joutui odottamaan 

analyysiä jokapäiväisen opetustyöni ja siihen liittyvien kiireiden vuoksi. Katkos 

haastatteluiden ja analyysin välillä mahdollisti haastattelukokemuksien pohtimisen 

ja tarkastelun sekä omien välittömien luotujen käsityksien ja merkityksien etään-

nyttämisen. Toisaalta ajallinen etäisyys haastattelutilanteeseen toi uusia sekä elä-

mismaailmaan että teoriaan liittyviä näkökulmia. 

Varsinaisen tekstien analyysin aloitin kuuntelemalla haastattelut uudelleen ja 

samanaikaisesti lukien litteroituja tekstejä. Samanaikaisessa tekstin eläytyvässä lu-

kemisessa ja kuuntelemisessa pystyin palauttamaan tilanteen mieleen elävästi. 

Kuuntelemisen ohessa tarkastelin haastattelun aikana kirjaamiani merkintöjä ja yri-

                                                        
160 Toisen aineiston peruslitteroinnin teki vaimoni.  
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tin tehdä itseni tietoisiksi ennakkokäsityksistäni. Tämän toistin jokaisen haastatel-

tavan kohdalla useita kertoja peräkkäin. Näin pystyin hahmottamaan kokonaisuu-

den ja myös tarkastelemaan oman roolini ja asemani merkitystä paremmin kuin jos 

olisin tehnyt analyysit välittömästi niiden toteuttamisen jälkeen. Tässä vaiheessa 

oli mahdollista tarkastella aineistoa etäännyttäen omasta välittömästä kokemukses-

tani ja pohtia haastatteluja hieman erilaisesta näkökulmasta kuin jos analyysi olisi 

toteutunut yhtenäisenä jatkumona. Tämän katkoksen koin pelkästään positiivisena 

mahdollisuutena tilanteen uudelleen ajattelemiselle.  

Eläytyvän kuuntelemisen ja lukemisen jälkeen luin tekstit huolellisesti läpi. 

Samalla ryhdyin kirjaamaan muistiin syntyneitä ajatuksia ja mielleyhtymiä kuule-

mastani pyrkien tavoittamaan puheen merkityksen arkikielellä; näitä merkityksiä 

kutsuin pelkistetyiksi ilmaisuiksi. Pyrin kokonaisvaltaiseen ja asenteettomaan tar-

kasteluun ja yritin tavoittaa haastateltavien kuvailemaa kokemusta tilannesidonnai-

sena sellaisena kuin se heille ilmeni ja mitä se minulle merkitsi. Samalla itse pyrin 

palauttamaan siihen liittyvän ensivaikutelman tunteineen.  

Muodostuvat ja muodostuneet pelkistetyt ilmaukset kirjasin Wordissa tekstin 

marginaaliin kommenttikenttään merkinnällä PI. Tarkastelin samalla aineistoani 

tutkimukseni kysymyksien näkökulmista pyrkien tunnistamaan asiat, jotka herätti-

vät kiinnostusta ja tuntuivat erityisen merkityksellisiltä. Tässä vaiheessa reflektoin 

tekstiä pitäen mielessä tutkimuskysymyksiäni. Havaitessani merkityksellisiä lau-

sumia ja löytäessäni mielellisen yhteyden niihin kirjasin ko. kohdassa tekstin oike-

aan reunaan Wordin kommenttikenttään ilmausta kuvaavan selkokielisen ”pelkis-

tetyn” ilmauksen. Tutkimuskysymystä, johon ilmaisu mahdollisesti viittasi, en kir-

jannut marginaaliin, koska asiayhteys oli omista näkökulmistani selkeä. Näin kävin 

läpi kaikki viisi haastatteluani ja saamani yhden kirjeen. Tässä prosessissa lukemi-

sen ja merkityksien marginaaliin kirjaamisen ensimmäisessä vaiheessa muodostin 

itselleni haastatteluiden kokonaiskuvan ja loin käsityksen kerrotusta merkitykselli-

senä kertomuksena. En vielä kuitenkaan pyrkinyt tietoiseen ja analyyttiseen narra-

tiivin muodostamiseen. Siltä ei kuitenkaan voinut myöskään täysin välttyä, ja tämä 

spontaani kertomuksellistaminen toimi myöhemmin narratiivisen analyysin poh-

jana.  

Pelkistettyjen ilmaisujen marginaaliin kirjaamisen jälkeen ryhdyin tekemään 

narratiivien analyysia. Hyvärisen (2006a) ja Kaasilan (2008) ajatuksia mukaillen 

luin tekstit jälleen kerran uudelleen läpi. Tässä pohdiskelevassa lukemisessa aineis-

tosta muodostui lukuisia merkityksellisiä alakategorioita ts. merkitysyksiköitä, 

jotka osoittautuivat olemuksestaan siinä määrin yhteisiksi kaikkien haastateltavien 
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kertomuksissa, että niiden pohjalta pystyin hahmottelemaan yhteisiä ja yleisiä tee-

moja. Teemojen muodostaminen toteutui intuitiivisesti tekstin lukemisen myötä 

toisiaan merkityksiltään muistuttavista ilmaisuista. Alakategorioista muodostui tii-

vistyksen jälkeen kaiken kaikkiaan seitsemän pääluokkaa eli teemaa: 1. taidekas-

vatuksen merkitys, 2. taiteen henkilökohtainen merkitys, 3. työssä ja opettajana 

oleminen, 4. taideyhteisö, 5. muut ihmiset, 6. elämäntilanne, 7. läheiset ihmiset. 

Mielessä tapahtuva ryhmittely ja pääluokkien synnyttäminen pelkistettyjen il-

maisujen, alakategorioiden ja niistä muodostettujen teemojen kautta oli mielekäs ja 

tehokas tapa käsitellä aineistoa. Tarkastelun jälkeen olin löytänyt tutkimukselleni 

olennaiset teemat, joiden piiriin pelkistetyt ilmaisut pääosin kietoutuivat:  

Teemoja olisi ollut helppo muodostaa lisää yhä spesifimpien ilmiöiden ympä-

rille, mutta aineiston kokonaisuuden hahmottamisen kannalta en nähnyt niiden 

merkitystä lisäarvona. Halusin fokusoida tutkimustani näihin ns. pääluokkiin eli 

teemoihin. Lukuisien lukemiskertojen jälkeen hallitsin aineiston siinä määrin hyvin, 

että pystyin pitämään mielessä jokaisen haastateltavan kertomuksen ja tiedosta-

maan ja tunnistamaan siihen liittyvät yksityiskohdat pelkistettyine ilmauksineen ja 

teemoineen. Litteroituun tekstiin merkitsin teemat erivärisillä fonteilla161.  

Yhdistetyistä esiin nousevista teemoista muodostui tutkimuksen tematisoinnin 

ja tutkittavan ilmiöni kannalta oleelliset merkitysluokat, jotka ilmensivät taideko-

kemuksen yleisiä ja yhteisiä situaatioita, konteksteja, merkityksiä tai juonellisia yh-

teyksiä myös teoreettisella tasolla. Tämä teoreettinen tarkastelu oli vielä alustavaa, 

mutta hyvin varhain oivalsin, että jotkut teemat, kuten kanssaoleminen ja huolehti-

minen sekä taiteen fokaalisuus, olivat niin laajoja, että niiden merkitys ei ollut yk-

sittäisten lausumien varassa. Niiden merkityksellisyys tuli ilmi ymmärrettävänä 

vasta elämää jatkumona tarkastelevassa narratiivisessa analyysissä.  

Teemojen muodostamisen jälkeen luin jälleen litteroitua tekstiä ja siitä muo-

dostettuja pelkistettyjä ilmauksia lukuisia kertoja huolellisesti läpi samalla reflek-

toiden niitä jo olemassa oleviin teemoihin sekä samalla etsien kontekstiin, alakate-

gorioihin ja teoriaan viittaavia ilmaisuja sekä situaatioita. Teoreettinen tarkastelu 

oli edelleen vielä alustavaa, ja sen varsinainen toteuttaminen oli vielä edessäpäin, 

vasta narratiivien muodostamisessa ja kertomusten merkityksellisten yksityiskoh-

tien tarkastelussa. 

                                                        
161 Teemojen värit yhdessä kommenttikenttien värien kanssa muodostivat lopputuloksena sekavan ko-
konaisuuden, minkä tarvittaessa pystyin tekemään luettavaksi poistamalla Wordin asetuksista ”marku-
pit”. 
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Seuraavassa vaiheessa siirsin samaan alakategoriaan tai teemaan kuuluvia 

tekstejä samaan tiedostoon yhteisten otsikoiden alle. Kertomuksia tarkastellessani 

pystyin toteamaan teemojen määrän kokonaisuutta kuvaavaksi, elämän keskeiset 

tapahtumat ja merkitykselliset muistot oli sisällytettävissä muodostettuihin teemoi-

hin eikä merkittäviä tapahtumia jäänyt ilman kuvaavaa teemaa. Prosessin jälkeen 

pystyin sijoittamaan henkilöiden yksittäiset kokemukset ja niiden kuvaukset myös 

muistinvaraisesti näihin luokkiin.  

Teemoitteluun perustuva analyysi mahdollisti taidekokemuksien haastatelta-

ville yhteisten merkityksellisten asioiden esiin nostamisen ja teemoittelun, mutta ei 

kyennyt vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka olivat innoittamassa tutkimuksen 

lähtökohdissa. Tässä tutkimuksen ensimmäisessä analyysin vaiheessa vastaamatta 

jäivät kysymykset, kuinka taidekokemukset rakentavat yksilöllisen elämäkerran ja 

kuinka taide muodostuu merkittäväksi elämän kulussa. Selvittämättä jäi myös, 

kuinka taidekokemukset kietoutuvat elämän situaatioihin, joissa odotukset ja muu-

tokset toteutuivat. Näihin kysymyksiin olen pyrkinyt vastaamaan narratiivien ko-

konaishahmon ja yksityiskohtien sekä erityisten tapahtumien tarkastelun kautta.  

Teemojen eli pääluokkien merkitys on niiden kyvyssä rajata yksilöllisissä elä-

mäkerroissa kuvatut ainutlaatuiset taidekokemukset ja niiden merkitykset tutkivan 

tarkastelun piiriin. Ne osoittavat kuitenkin myös, että niihin liittyvien ilmiöiden 

piiri on yksilöllinen ja tapahtumilla on elämässä ainutlaatuinen luonne ja ajallinen 

järjestys. Mikäli taiteen tai esteettisen kokemukset tapahtuvat näiden esiin nostet-

tujen teemojen ulkopuolella, niitä ei tässä yhteydessä koettu sellaisiksi, että niistä 

olisi haluttu puhua. Epäilemättä niitä kuitenkin olisi ollut, mikäli olisin osannut 

asioita riittävällä syvällisyydellä kysyä ja tarkastella.  

Teemojen syvällisempi ymmärtäminen ja tulkitseminen edellyttivätkin syvem-

mälle menevää kertomuksien kokonaishahmon ja yksityiskohtien analyysiä.  

5.4 Kertomusten kokonaishahmon analyysi 

Ensimmäisen analyysini vaiheen myötä kuitenkin koin, että sen kautta esitettynä 

tapahtumat ja niiden merkitykset hukkaavat kontekstinsa ja situaatioon liittyvän 

merkityksensä, tulkinnasta tulee elämästä ja sen kulusta irrotettua. Tässä luvussa 

tuon yksittäiset kerrotut tapahtumat ja niiden ilmaisut sekä teemat ja niiden merki-

tykset narratiivisen analyysin lähtökohdaksi.  

Haastateltavien lukumäärä on siinä määrin rajallinen, että pystyin teemoittelun 

jälkeen muodostamaan jokaisesta haastateltavasta alustavan pelkistetyn kertomuk-
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sen, jossa merkittävät elämäntapahtumat ja kokemukset olivat sijoitettavissa elä-

män kulkuun ja muodostamaan kertomukseen. Seuraavaksi lähdin syventämään jo 

teemoittelun yhteydessä tekemääni alustavaa narratiivista analyysiä, eli tiivistin 

haastateltavien elämänkertomukset kirjoittamalla niitä kuvaavat henkilökohtaiset 

kertomukset. Tässä narratiivisessa Labovia (2002) mukailevassa analyysissä nostin 

henkilökohtaisten kerrottujen tapahtumien kautta esiin keskeiset tapahtumat. Näin 

muodostui jokaisen henkilökohtainen ydinkertomus merkityksistä ja muutoksesta. 

Tästä lähtökohdasta muodostui jokaisen haastattelusta lyhennelmä, jonka edelleen 

tiivistin elämän kulun kuvaukseksi, joka ilmentää nimenomaan taiteen merkityksen 

olemassaoloa elämänkulussa. Samalla tarkastelin kertomuksia ja etsin käännekoh-

tia sekä merkittäviä tapahtumia. Liitin esiin nostetut yksittäiset tapahtumat osaksi 

kerrottua kokonaisuutta, henkilökohtaisen merkityksellisyyden yhteyteen (vrt. Hy-

värinen, 2006b, s. 17). Näin pyrin ymmärtämään haastateltavien tekstejä syvemmin 

ja tulkitsemaan niitä yksilön oman elämän jatkumona ja kontekstiinsa sidottuna. 

Kertomusten olemusta ja sisältöä lähdin tarkastelemaan kertomusten diskor-

danssin kautta. Ymmärtääkseni kertomuksia lähdin muodostamaan kuulemastani 

kokonaiskäsitystä. Pyrin hahmottamaan, minkälaisen kertomuksen haastateltavat 

olivat minulle kertoneet, ja ennen kaikkea ymmärtämään, mitä he olivat minulle 

kertoneet. Narratiivisen lähestymistavan perinteen mukaisesti tutkijana odotin ker-

tomuksien muodostavan tapahtumien jatkumoa ja niissä ilmenevää prosessia tai 

muutosta kertomuksen käänteissä. Halusin tarkastella myös kerronnallisuuden as-

teiden ja kertomuksen erilaisten prototyyppien avulla, minkälainen kertomusten 

olemus oli mm. laajuuden ja ennen kaikkea tilojen, toiminnan, tekojen ja saavutus-

ten näkökulmista (Herman, 2009; Hyvärinen, 2006a, s. 4).  

Varsinaisen analyysin ontologisiksi lähtökohdiksi otin Hyvärisen (2006a) 162 

tarkastelemat Hermanin (2009) kertomuksen ontologiset oletukset, jossa kuvatut 

kokemukset ovat kertomusten prototyyppejä (Hyvärinen, 2006a, s. 9). Tässä tar-

kastelussa yksittäiset tapahtumat muodostavat jatkumon, jossa narratiivisen ajatte-

lun mukaisesti pisteittäisistä163 kokemuksen merkityksistä muodostuu kokonaisuus, 

henkilökohtainen kertomus. Mallin lähtökohtana on kertomuksen eri ulottuvuuk-

sien tarkasteleminen kokonaisvaltaisesti.  

Narratiivisen aineiston lukemisen ja tulkintani taustalla on jo alaluvun 4.1. teo-

riaosassa esitelty Ricoeurin (2005b, s. 166) teoria kertomuksen mimesiksestä ja 

                                                        
162 Hermanin teorian tarkasteluni ja tulkintani näkökulma eroaa hieman Hyvärisen tulkinnasta. Oma nä-
kökulmani teoriaan tulee hermeneutiikan kautta, kun Hyvärinen tarkastelee teoriaa sosiologian näkö-
kulmasta 
163 Hyvärinen (2006a, 21) käyttää hetkellisestä toiminasta pisteittäisen kuvauksen käsitettä. 
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temporaalisuudesta. Kerrotussa elämänkulun kokonaisuus rakentuu yksittäisistä 

kokemuksista ja niiden ilmaisuista, eikä kokonaisuutta voi ymmärtää ilman yksit-

täisten tapahtumien ajallista merkitystä (Labov, 2001, s. 1). Kertojan pre-figuratii-

visen, kielen perustavaa laatua olevaan olemukseen liittyvän mahdollisuuden 

myötä on mahdollista tuoda koettu itselleni kerrotuksi konfiguraatioon. Kertomuk-

sellisuus toteutuu kertojan saattaessa yksittäiset tapahtumat kertomuksen muotoon 

refiguraatiossa, mikä luo myös situaation, jossa toteutuu oma mahdollisuuteni ta-

voittaa kertomus omassa tulkinnassani, ts. omassa konfiguraatiossani. Kertomuk-

sessa on ontologisesti sekä kertojan tulkitsemaa ja kulttuurisesti välittämää symbo-

lista tietoa, joka on minun tutkijana uudelleen refiguroimaa ja tulkitsemaa (vrt. Ri-

coeur, 2005b). Toisiaan seuraavissa kerrotuissa tapahtumissa ja niiden jatkumossa 

toteutuu kaksinkertainen refiguraatio ts. kertomuksen konstituoiminen sekä kerto-

jan että kuulijan taholta. 

Kertomusten narratiivisen olemuksen tarkastelemisen, ymmärtämisen ja tul-

kinnan lähtökohdat ovat aiemmin esiintuoduissa omissa tulkinnan mahdollisuuk-

sissani (Gadamer, 2005). Oman elämäni kokemuksien perusteella oletin myös mui-

den elämänkulun kietoutuvan yksilölliseksi merkittävien kokemusten jatkumoksi, 

josta pystyi muodostamaan kertomuksen. Esiymmärrykseni pohjalta käsitin sen 

myös jatkumoksi, jossa on havaittavissa yleistä ja kaikille yhteistä yhteiskunnallista 

rakennetta sekä kulttuuriin sidonnainen tarinallinen perinne, kertomusten maail-

man rakenteita ja niiden sisäisiä ja ulkoisia piirteitä (Herman, 2009, s. 14). Tämä 

alussa muodostettu esikäsitys oman elämäni kulusta oli vaikuttamassa ajatteluuni 

läpi tutkimuksen.  

Narratiivista analyysiä ja sen eri vaiheita aloin miettiä jo 2014 haastatteluita 

valmistellessani. Olin tehnyt jo ensimmäisessä haastattelussa 2002 elämäkertojen 

juonentamista, joten hermeneuttisen lähtökohtani sekä siihen liittyen oman histori-

allisuuteni vuoksi en pystynyt enkä edes halunnut sulkeistaa narratiivisen analyysin 

prosessista näitä omia aikaisempia kokemuksiani ja ymmärrystäni tutkittavasta 

kohteestani. Myös haastatteluiden valmisteleminen, pohtiminen ja mahdollisten 

esiin nostettavien teemojen tarkasteleminen suhteessa omaan elämääni oli vaikut-

tamassa narratiivisen analyysini toteuttamiseen ja teoreettiseen tarkasteluuni.  

Tässä vaiheessa tarkastelin kerrottua Hyväristä (2006a) ja Riesmania (2001) 

mukaillen juonentamisen näkökulmasta ja nostin kertomuksen tapahtumien ja nii-

den ajallisen etenemisen ja jatkuvuuden merkityksen muodostamisen erityiseksi 

fokukseksi. Kerronta oli joissakin kohdin olemukseltaan jokapäiväisen puheen 

omaista ja edellytti juonen ja kertomuksen muodostamiseksi tarkastelua yksittäis-

ten tapahtumien ja jopa teemojen avulla (Hyvärinen, 2006a, s. 6; Riessman, 2001).  



106 

Yksityiskohtien systemaattinen teoreettinen tarkastelu alkoi kuitenkin vasta 

saatuani opettajien kertomukset itselleni kirjoitetussa muodossa. Tässä useita ker-

toja syklisesti tapahtuvassa lukemisessa tulkinnan prosessi muistutti hermeneutti-

sen tulkinnan spiraalia. Toistuvassa prosessissa pyrin tulkitsemaan ja ymmärtä-

mään tekstiä arkisessa, jokapäiväisessä ymmärtämisessä, samalla tavalla kuin mitä 

kertoja oli mahdollisesti tarkoittanut. Näin muodostin ymmärtämiseni ensimmäi-

sen vaiheen, teksti luettuna, kuultuna ja kohtaamani ihmisen elämään liittyvänä.  

Kokonaisuuden hahmottamisen ja lukemisen jälkeen tarkastelin jokaista haas-

tattelua erikseen kertomuksena. Haastatteluja lukiessa ja kuunnellessa olin auto-

maattisesti muodostanut kerrotusta jatkumoa, jonka avulla voin ymmärtää koko-

naisuuden ja muodostaa siitä itselle kertomuksen. Uudelleen luvussa ja tarkaste-

lussa merkitsin jokaisesta elämäkerrasta muistiin niissä esiin tulevat pääkohdat (vrt. 

Labov, 2002, s. 10) ja samalla merkitsin alustavasti muistiin aineistosta esiin nou-

sevia juonellisia merkityksiä, kuten muutos elämäntilanteessa, sairauden merkitys, 

avioitumisen ja lasten syntymän merkitys jne. Jatkotyöskentelyn helpottamiseksi 

muodostin jokaisesta haastateltavasta tapauskohtaisen lyhennetyn kertomuksen. 

Näin muodostin käsityksen taide-elämäkerroista kokonaisuuksina, joissa ilmeni 

myös tapahtumien kronologinen järjestys sekä keskeisiä käänteitä. Tämä tuntui tar-

peelliselta erityisesti niissä tapauksissa, joissa kerronta ei muodostanut jo itsessään 

ehyttä ja selkeää kertomusta tai kerronnan kulku oli hieman epälineaarista tai ajal-

lisesti jäsentymätöntä. Aineiston tarkastelu tuntui tämän jälkeen luontevalta, jopa 

loogiselta ja samalla helpottui myös aineiston myöhempi analyysi.  

Narratiivisen analyysin muodostamisen helpottamiseksi tulostin haastattelut 

papereille, joiden marginaaliin olin tehnyt pelkistetyt ilmaukset, teemoittelut sekä 

alustavat merkitysluokat. Tässä vaiheessa lisäsin niihin konkreettisten tapahtumien 

ja esiin nousevien tapahtumien kulkua jäsentävien ilmiöiden muistiin kirjaamisen, 

esimerkiksi ”muutto Helsinkiin opiskelemaan – suuri muutos elämässä”, näistä kir-

jauksista muodostin kertomuksen ydinkohdat. Tässä vaiheessa vielä tarkastelin il-

miöitä tekstissä esiintyvillä arkisilla ja asiaa omasta mielestäni osuvasti kuvaavilla 

ilmauksilla. Näillä lukukerroilla pyrin muodostamaan itselleni käsityksen taideko-

kemuksien ilmenemisestä yksittäisinä tapahtumina ja muutoksina haastateltavien 

elämäkerroissa, jotka muodostuvat temporaalisen kokonaisuuden. 

Lähtökohtani merkityksen ymmärtämisessä oli kiinnittää huomioni kohtiin, 

joiden kerronta oli tiheää, ts. kertomus ilmensi muutoksia tai muuten merkittäviä 

tapahtumia (Denzin, 1989) Tarkastelussani huomasin, että kertomuksissa jotkin 

kohdat muodostuivat erityisen mieleen jääviksi, ts. ne herättivät kuulijassa emoo-



107 

tioita, ja tällöin kertomuksen kohdan tapahtumat olivat myös kertojalleen merkit-

täviä. Huomio kohdentui kokonaisuuden herättämiin odotuksiin, kertomuksen juo-

nen tihentymiin ja sen ilmentämiin merkityksiin164. Hyvärinen (2006b, s. 19) ni-

meää metodin Tannenia (1993) mukaillen odotusanalyysiksi. Tällöin esiin tulevien 

elämän merkittävien tapahtumien ja muutosten tunnistamisessa huomio kiinnittyy 

haastateltavan kertomuksessa ilmeneviin osoittimiin. Ne ovat havaittavissa kerto-

muksen rakentamisessa ja vuorovaikutuksessa, jolloin mm. toistot, korjaukset, ta-

kaumat, kieltoilmaukset, kuvaileva ja vaihtoehtoisuutta sekä tapaa ilmaiseva ker-

tominen voivat ilmaista kerrotun erityistä merkityksellisyyttä (Tannen, 1993, s. 36, 

41–53).  

Denzin (2008, s. 121–122) nimeää kertomuksissa esiin nousevia merkittäviä 

tapahtumia epifanian165 käsitteen kautta. Epifania sijoittuu kertomuksissa elämän 

muutosten, eri tapahtumien väliseen liminaaliseen166 tilaan, jossa ihminen tiedostaa 

muutoksessa toteutuvan merkityksellisyyden. Ne ovat eksistentiaalisia käännekoh-

tia elämässä, ja ne sijoittuvat elämän kulun särkymien, eheytymisien ja kiistojen 

yhteyteen. Samalla ne ilmentävät elämän kulun rikkautta; jokaisen elämään liittyy 

lukuisia kertomuksia, jotka sisältävät erilaisia tasoja.  

Kertomusten kerronnan ”tiheiden” kohtien hahmottamisen jälkeen palasin uu-

delleen kertomuksien alkuperäiseen haastatteluiden lukemiseen kokonaisuutena. 

Tavoitteena oli analysoida juonen merkityksellisiä kohtia ja nostaa esiin niiden 

merkitystä haastateltavieni elämässä situaatioon sidottuna ja arvioida näiden esiin 

nostamieni kohtien merkittävyyttä suhteessa toisiinsa167 (vrt. Labov, 2001, s. 5). 

Labovin metodia soveltaen luin aineiston jälleen useita kertoja uudelleen läpi ja 

annoin tekstin ”maailmoida” mielessäni muodostaen tapahtumien merkityksiä ar-

vottavan näkökulman aineistoon. Pyrin luomaan mielessäni tilanteen, johon kertoja 

viittasi, sen juonen ja siinä muodostuvia merkityksiä, kuten tunteen olemuksen, jos 

se tilanteen kuvauksessa ilmeni ja suhteuttamaan tapahtumat toisiinsa. Samalla py-

rin sulkeistamaan omat ennakkoasenteeni ja välttämään liiallista teoretisointia. 

Kokonaisuuden hahmottamisen jälkeen tarkastelin kertomuksia sekä kerto-

muksen hahmon että juonellistamisen näkökulmista. Pystyin hahmottamaan kun-

kin henkilökohtaisen kertomuksen taiteen merkityksen ilmenemisen näkökulmasta 

                                                        
164 Omasta näkökulmastani kertomusten muodostuminen muistutti elokuvan katsomista. Tunnistin it-
sessäni kertomusta vastaavia emotionalisia kvaliteetteja.  
165 Kreikan epiphaneia = ilmestyminen (Tieteen termipankki, 2017). 
166 Liminaalinen tarkoittaa kahden vakiintuneen aseman tai sosiaalisen tilan väliin sijoittumista (Tieteen 
termipankki, 2016a).  
167 Labov (2001, s. 5) tarkastelee merkityksellisyyden arvottamista käsitteillä raportoitava (reportable) 
ja eniten raportoiva tapahtuma (most reportable). 
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sekä muodostamaan lyhennelmät yksittäisistä kertomuksista, mutta samalla koin 

edelleen jääväni vaille vastausta tutkimukseni perustavaa laatua olevaan kysymyk-

seeni, miten taide ilmeni yksilöllisessä elämäntilanteessa ja minkälaisia merkityk-

siä se muodosti.  

Narratiivisen analyysivaiheen merkitys tulkintani kannalta oli kuitenkin, että 

sen avulla pystyin nopeasti palauttamaan mieleeni elämäkerran kokonaishahmon, 

tapahtumien kontekstin ja situaation, johon edelleen pystyisin suhteuttamaan yksit-

täisiä merkittäviä kokemuksia. Lyhennettyjen narratiivien muodostamisen prosessi 

oli myös työvaihe, jonka kautta pystyin hahmottamaan eroja ja yhtäläisyyksiä ker-

tomuksissa (vrt. Hyvärinen, 2006b, s. 18).  

Yksittäiseen yhteiseen tarinamalliin tai kertomukseen en osannut haastatelta-

vieni kokemuksia kiteyttää. Kaikkien haastateltavien kertomukset olivat yksilölli-

syydessään niin ainutlaatuisia, että yhdeksi kertomukseksi tiivistäminen ei olisi ol-

lut eettistä tai kerrottua kunnioittavaa. Myöskään fiktiivisen yhteistarinan luomista 

en kokenut mielekkääksi, mutta kertomuksissa oli havaittavissa kullekin ominainen 

kertomuksen tyyppi.  

Sellaisenaan kertomusten kokonaishahmon ja päätapahtumien hahmottaminen 

ei kuitenkaan vielä mahdollistanut syvällistä analyysiä yksilöllisen kokemuksen 

merkityksellisyydestä kontekstiin ja situaatioon sidottuna. Narratiivinen kertomus-

ten kokonaishahmon muodostaminen oli kertomuksien yksityiskohtien tarkemman 

analyysin perusta. Hermeneuttisen ajattelun mukaisesti, yksittäisten kertomuksissa 

merkityksellisten tapahtumien yhteen liittämisen kautta, hahmotin ja tulkitsin haas-

tateltavien elämää ja taiteeseen liittyviä tärkeitä tapahtumia ja niiden jatkumoa ko-

konaisuutena. Tavoitteenani on ollut ymmärtää kohdettani paremmin, ja se edellytti 

uutta tarkastelua erilaisista näkökulmista. Oman esiymmärrykseni perustalta ja ko-

konaisuuden hahmottamisen kautta olin kuitenkin saavuttanut yhden, kokonai-

suutta tavoittelevan yksilöllisen näkökulman, josta pystyin siirtymään yksittäiseen 

merkityksenantoon ja syvempään ymmärtämiseen. Hermeneuttisesta näkökul-

masta hahmotettu kokonaisuus, kertomus, mahdollisti minulle tutkijana palata uu-

delleen nopeasti ja helposti kertomusten merkittävien tapahtumien äärelle ja tar-

kastella, tulkita sekä ymmärtää kerrottua suhteessa yksittäisiin tapahtumiin ja jäl-

leen suhteessa kokonaisuuteen (vrt. Routio, 2016).  
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5.5 Kertomusten yksityiskohtien analyysi 

Pelkkien juonellistettujen ja tiivistettyjen elämäkertomusten kuvauksien tekeminen 

ei tuntunut riittävältä kokemuksien henkilökohtaisten merkityksien analyysin nä-

kökulmasta. Aineiston saattamiseksi systemaattisen ja syvällisemmän analyysin 

kohteeksi ryhdyin etsimään aineistooni sopivaa analyysin metodia, jonka kautta 

voisin tarkastella kertomuksissa esiintyviä merkityksellisiä kohtia ja henkilökoh-

taisia näkökulmia systemaattisesti. Itselleni sopivalta lähtökohdalta tuntui Davidin 

Hermanin (2002, s. 28–31) soveltama Zeno Vendlerin (1967) erottelu toiminnan 

temporaalisuuksien analyysistä. Sen mukaan toimintaa tuli tarkastella (i) tilan 

(state), (ii) aktiviteetin (activities), (iii) suorituksen (accomplishment) ja (iv) saa-

vutuksen (achievement) kautta. Tätä mallia soveltaen lähdin lukemaan kertomuksia 

etsien viitteitä toteutuvasta tai loppuun suoritetusta toiminnasta sekä haastateltavan 

ilmauksia, joita voi luonnehtia saavutuksiksi. Tästä näkökulmasta toteutettu ana-

lyysi avasi aineiston teemoitteluun tai yksilöllisiin narratiivisen analyysin esiin tuo-

miin merkityksiin verrattuna uudella tavalla henkilökohtaisena ja merkityksellisenä. 

Tilaa kuvaavat jaksot sisälsivät tunteisiin liittyviä merkityksiä, ja yllätyksekseni 

havaitsin, että jokaisen kertomusta pystyi analysoimaan tästä näkökulmasta.  

Hermanin (2002) tarkastelun malli ohjasi kuitenkin edelleen suhteellisen pit-

kien jaksojen ja tilanteen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Analyysi tuo kertomuk-

sesta ilmi tapahtumien tärkeimmät tapahtumat, mutta yksityiskohdat jäävät vielä 

vähäiselle analyysille. Koin, että Hermanin (2002) malli ei vielä sellaisenaan oh-

jannut huomiotani riittävällä intensiteetillä tekstin syvälliseen analyysiin, ja sen 

vuoksi halusin analysoida tekstit vielä tarkemmin. Tarkkaan analyysiin lähdin so-

veltamaan Labovin (2001, 2002, 2006, 2011) esittelemiä sosiolingvistiseen analyy-

siin perustuvia lähiluvun menetelmiä. Tarkastelen näitä molempia analyysin tapoja 

esimerkinomaisesti.  

Esimerkkinä Hermanin temporaalisuuteen ja Labovin lähilukuun perustuvista 

analyyseistä käytän Anun kertomusta, jossa kertojan tila johtaa toiminnan kautta 

saavutukseen. Tarkastelen ensin Anun kertomuksen kohtaa Hermanin (2002) näkö-

kulmasta ja sen jälkeen fokusoin huomion Labovin tapaan tuoda tekstin merkityk-

set tarkasteluun. 

Anun kertomuksen puolivälissä elämä on edennyt vaiheeseen, jossa hän on 

muuttanut Etelä-Suomeen ja ensimmäinen lapsikin on syntynyt. Lapsi joutuu sai-

raalaan keuhkokuumeen vuoksi, ja sairaalassa Anu haluaa antaa pienokaiselle hy-

vää paperia ja ”oikeat välineet”, joilla lapsi tekee maalauksen siellä kokemastaan 

kauhusta, työssä on punaista ”veren” väriä. Maalaus päätyy myös kodin seinälle, 
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mutta valitettavasti Anu ei muistanut ottaa mukaan kuvaa tästä maalauksesta. Sa-

massa kertomuksen jaksossa, jossa Anu muistelee, kuinka ensimmäistä kertaa teki 

taidetta yhdessä lasten kanssa, kerrontaan sisältyy myös muisto ensimmäisistä yh-

teisistä puupiirroksista. Tämän jälkeen kertomus tekee sivujuonteenomaisen ”mut-

kan”, jossa Anu kertoo, kuinka oli luvannut toimittaa vedokset lapsen kummeille, 

mutta se oli jäänyt tekemättä kehystämisen kalleuden ja sopivan kehystämön etsi-

misen vuoksi. Samalla kertomus sivuaa myös oman kodin seinämateriaaleja, jotka 

ovat taiteen ripustamisen mahdollistavia. Näiden pienten sivujuonteiden jälkeen 

Anu palaa jälleen takaisin sairaalassaolon jälkeiseen aikaan. Seuraava tilanne ku-

vaa Anun elämää ensimmäisen lapsen kanssa kotona. 

Anu: Niin Joo. Mutta tuo olisi täplä tuosta vuodesta lasten pienenä olo ajasta. 

Että se hoitovapaa hurmos ... semmonen puupiirros, että muistan vaan että 

niitä lastuja lenteli puuroon ja että mikä mä oon, oonks mä äiti vai taiteilija? 

Lapset joutui syömään sitä puusilppua, mutta se oli mulle tosi tärkeää. Sillon 

mä tein sitten semmoisen työn, jonka mä uudestaan jouduin kelaamaan sellai-

sen maatuskatyön. Ja se ehkä nyt näihin kaikkiin puheisiin jotenkin linkittyy, 

koska maatuskahan on tämmönen tyyppi, no se sisällä on monia muita tyyppejä. 

Just se että naisen elämässä että onko ne tyypit minussa sisällä vai olenko minä 

itse kasvamassa niin kuin isommaksi ja se totuushan on sekä että, mutta että 

minua jotenkin kiehtoo noi maatuskat ihan aika paljonkin. 

Kertomus kuvaa tilannetta, jossa Anu on päässyt hoitovapaalle (tilaan) ja pystyy 

vihdoin tekemään myös taidetta (prosessi) lastenhoidon yhteydessä. Tila mahdol-

listaa ja lopulta johtaa myös puupiirrosten tekemiseen (loppuun saatettu toiminta), 

jonka lopputuloksena on hienot omaa tilaa kuvaavat taideteokset (saavutus). Teks-

tissä tulee myös ilmi, kuinka maatuskatyöt kuvaavat lisäksi mataforisesti Anun sen-

hetkistä käsitystä itsestä, identiteettiä ja maailmassa olemista. 

Temporaalisuuden, tilojen, toiminnan ja saavutusten tarkastelun jälkeen aloitin 

kertomusten yksityiskohtien tarkastelun semanttisen, lauseiden ja sanomisen mer-

kityksen analyysin kautta. Halusin kohdistaa analyysin yhä tarkemmin kerrottuun, 

minkä saavuttamiseksi sovelsin Labovin (esim. 2002) mallia, jossa huomio kiinni-

tetään kerrottuun lauseen ja sanan merkitsevyyden tasolla. Lähtökohtana tekstien 

luvussa käytin edellisen toisinsanoen Hermanin analyysin tuloksia, joiden kautta 

ryhdyin lukemaan kertomuksia uudelleen. Jo edellisessä analyysissä oli tilanteen 

emotionaalisuus ollut voimakkaasti läsnä, mutta nyt kiinnitin huomion yksittäisiin 

merkittäviin sanoihin ja lauseisiin (merkitty tekstiin lihavoituna). Saman kertomuk-
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sen sisältö paljastuu uudella tavalla. Teksti sisältää identiteettiin liittyvää sekä emo-

tionaalista, eettistä että moraalista merkityksellisyyttä. Nostan analyysissä tarkas-

teluun kolme kohtaa  

1. Niin Joo. Mutta tuo olisi täplä tuosta vuodesta lasten pienenä olo ajasta. 

Että se hoitovapaa hurmos ... semmonen puupiirros, että muistan vaan että 

niitä ... 

”Hoitovapaan hurmos” heijastelee emotionaalista virittäytyneisyyttä mahdollisuu-

desta toteuttaa omaa sekä äitiyttä että taiteellista intentiota. 

2. lastuja lenteli puuroon ja että mikä mä oon, oonks mä äiti vai taiteilija? 

Lapset joutui syömään sitä puusilppua, mutta se oli mulle tosi tärkeää.  

Kohdassa korostuu oman roolin pohtiminen ja siinä on havaittavissa itseä ja omaa 

roolia ja identiteettiä pohtiva sekä oman toiminnan arviointi ”oonks mä äiti vai 

taiteilija?”. Lauseessa ”Lapset joutui syömään sitä puusilppua” korostuu sekä 

rakkaus lapsiin että taiteen tekemiseen. Kertomuksen moraalinen näkökulma on, 

joutuvatko lapset toissijaiseksi taiteen ollessa tärkeää ja joutuvatko he jopa kärsi-

mään äidin taiteen tekemisen vuoksi. Puuroon lentelevä puusilppu korostaa tilan-

teen omakohtaisuutta ja toiminnallisuutta ja sekä koomisuutta että traagisuutta.  

3. Sillon mä tein sitten semmoisen työn jonka mä uudestaan jouduin kelaa-

maan sellaisen maatuskatyön. Ja se ehkä nyt näihin kaikkiin puheisiin joten-

kin linkittyy, koska maatuskahan on tämmönen tyyppi, no se sisällä on monia 

muita tyyppejä.  

Tilanteen lopputuloksena (saavutuksena) syntyy itselle tärkeä ”Maatuska”, teos, 

jonka aihetta työstetään, ”kelataan”, vielä uudelleen. Työ linkittyy kertoja aikai-

semmin kertomaan ja elämismaailmaan, niihin kokemuksiin, jotka johtavat oman 

identiteetin työstämiseen. Oman identiteetin ja maailmassa olemisen pohtiminen 

taiteessa on Anulle myöhemmissäkin vaiheissa tärkeää: 

4. Just se, että naisen elämässä, että onko ne tyypit minussa sisällä vai olenko 

minä itse kasvamassa niin kuin isommaksi ja se totuushan on sekä että, mutta 

että minua jotenkin kiehtoo noi maatuskat ihan aika paljonkin. 

Samalla kun oman äitiyteen liittyvä identiteetin pohdinta jatkuu, nousee esiin myös 

muutos omassa identiteetissä ”olenko minä itse kasvamassa niin kuin isom-

maksi”. Kertoja kokee kasvavansa ihmisenä äitiyden ja taiteen tekemisen myötä. 
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Maatuskan kerroksellisuus kuvaa sekä oman identiteetin monia kerroksia että omaa 

kasvua ihmisenä.  

Kertomuksen rakennetta tarkasteltaessa kerronta etenee syklisesti. Kerronnan 

suhteiden fokus vuorottelee äitiyden, lasten, taiteen ja identiteetin välillä. Syklisyys 

kuvaa samalla myös taiteen kietoutumista elämään kertomuksen etenemisen myötä. 

Katkelma on lyhyt, mutta se kuvaa teemojen vuorottelua ja toisiinsa kietoutuvuutta:  

– Äiti-hoitovapaa-lapsi  

– Äiti-lapsi-sairaus 

– Äiti-lapsi-taide 

– Äiti-taide-lapsi 

– Äitiys-taide-identiteetti 

– Naiseus-lapset-identiteetti 

– Mennyt-nykyisyys-tulevaisuus-identiteetti-taide 

Luin kaikki haastattelut jälleen läpi edellä mainittua näkökulmaa tekstin tarkkaan 

lukemiseen soveltaen ja samalla nostaen tarkasteluun kertomusten yksityiskohtia 

elämäntilanteen, situaation ja oman olemassa olemisen näkökulmista. Tarkastelin 

kertomuksessa esiin nousevaa yksittäistä alakategoriaa suhteessa muodostettuun 

kertomukseen ja analysoin situaatiota sekä Hermanin että Labovin ajatteluun ref-

lektoiden. Näin pyrin mahdollisimman tarkkaan ja syvälliseen kertomuksen ana-

lyysiin ja sen pohjalta ymmärtämään ja tulkitsemaan kerrottua. 

Analyysin jälkeen ryhdyin muodostamaan analyysin tulosten perustalta teo-

reettisia näkökulmia. Koska tutkimus liittyy omaan elämismaailmaani, ja sen olen-

nainen osa on ollut teoreettinen pohdinta ja käsittäminen, oli aineistoa mahdoton 

lähestyä yksinomaan induktiivisesti. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) to-

teavatkin, että induktiivisen ja deduktiivisen päättelyn erottaminen toisistaan laa-

dullisessa tutkimuksessa on yksinkertaistavaa. Omassa tutkimuksessani ei ollut 

mielekästä sulkeistaa teoreettisen tarkastelun luokkien muodostamisessa aikaisem-

paa henkilökohtaista kokemustani ja teoreettista näkemystäni. Fenomenologiseen, 

hermeneuttiseen ja pragmatistiseen perinteeseen perustuva ajatteluni muodosti 

olennaisen osan myös elämismaailmani tarkastelua ja pohdintaa. Tämä lähtökohta 

mahdollisti kokemuksien tarkastelun jo olemassa olevan teorian piirissä.  

Tässä vaiheessa lähdin muodostamaan teoriaan viittaavia yläotsikoita, jotka lii-

tin tekstiin niiden ilmenemiskohdan yhteyteen. Jo ensimmäisessä haastattelussa ka-

tegoriat kuten ”vanhempien merkitys lapselle taidekokemuksien mahdollistajina” 

ja ”kavereiden merkitys taiteen kokemisessa” olivat nousseet esiin teoreettisesti 

yhtenevinä, jolloin ne sijoittuivat kategorian ”yhdessä- tai kanssaoleminen” alle. 
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Eksistentiaalisesti tarkasteltuna ne liittyvät laajaan ihmisenä olemisen merkityska-

tegoriaan.  

Tässä vaiheessa pystyin hahmottamaan taiteen merkityksen eksistentialismin 

kautta, se oli havaittavissa koko aineistossa merkityksellisenä taiteen ja taiteessa 

olemisen tapana. Samalla oli nähtävissä, että taide muodosti merkityssuhteita lu-

kuisien fenomenologisen estetiikan piiriin lukeutuvien teoreettisten käsitteiden 

kanssa. Mukana oli myös sekalainen joukko erilaisia käsitteitä, jotka voisivat olla 

myös mahdollisia teoreettisen tarkastelun otsikoita. Tässä vaiheessa taide näyttäy-

tyi moniulotteisena entiteettinä (ks. Kuvio 2). Käsitteiden järjestys on sattumanva-

rainen. 

Kuvio 2. Analyysin teoreettiset käsitteet. 

Teoreettisia luokkia kuvaavien otsikoiden muodostamisen jälkeen asetin kaikki 

edellä mainitut käsitteet arvioivan tarkastelun ja pohdinnan kohteeksi niiden viitat-

tuun tekstiin referoivuuden ja merkityksen kannalta. Samalla palautin mieleeni en-

simmäisessä vaiheessa muodostamani teemat ja alakategoriat sekä tarkastelin nii-

den sopivuutta toisiinsa.  

Tarkastelin kertomuksen eri merkityksellisiä kohtia niiden mahdollisissa teo-

reettisissa yhteyksissä ja sijoitin niitä itselleni sekä omalle tarkastelulleni mahdol-

lisiin käsitteellisiin teoreettisiin luokkiin. Tässä vaiheessa myös tiivistin toisen nar-

ratiivisen analyysivaiheen merkitysyksiköitä teoriaan reflektoiden, muunsin käsit-

teiksi, jotka kuvasivat teoreettista yhteyttä (esimerkiksi kanssaoleminen). Teoreet-
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Dialogisuus

Fokaalinen maailmasuhde

Varsinaisena oleminen
Paikan merkitys

Elämismaailma

Taiteen luomisen intentio

Situaatiosidonnaisuus

Toiminta taidemaailmassa 

Taiteen maa ja maailmointi
Huolehtiminen

Taiteen fokaalisuus

Äärellä oleminen‐ reflektio

Kanssaoleminen

Taidemaailmaan osallistuminen

Luovuus eksistenssinä

Taidekäsitys

Terapeuttisuus

Ammatillinen identiteetti

Identiteetti – minuus

Horisontin muutos

Symbolisuus – analogisuus

Intentionaalisuus

Tunteet

Välineenä oleminen

Taidekasvatuskäsitys

Taiteen merkitykset
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tisen yhteyden ollessa ilmeinen sijoitin kerrotun (tekstin) intuitiivisesti suoraan yh-

teen teoreettisen otsikon alle. Samalla pyrin pitämään mielessä myös muut teoreet-

tiset lähtökohtani ja pohdin tarkasteluni näkökulman valintaa. Näin pyrin ilmiön 

erilaisten laatujen löytämiseen. Sijoittaminen tapahtui useimpien tekstin osien koh-

dalla helposti. Joissakin tapauksissa sitaatti olisi voinut sijoittua useampaankin teo-

reettiseen luokkaan, ja silloin jouduin arvioimaan sen ensisijaista merkitystä. Näin 

varsinkin kertomusten osissa, joissa kerronta oli tiheää ja rikasta merkityksien nä-

kökulmasta. Selkeyden vuoksi en kuitenkaan halunnut sijoittaa samaa tekstiä use-

ampaan teoreettiseen luokkaan. Näin muodostin haastatteluissa esiin nousevien tai-

dekokemuksien merkitysluokista tutkimuksen rakennetta vastaavan rungon sen eri 

otsikoiden alle sijoittuvine sitaatteineen. 

Kokonaisvaltaisen tarkastelun jälkeen ryhdyin pohtimaan merkitysluokkia 

myös tutkimuksen kirjoittamisen näkökulmasta. Jo litteroinnin jälkeen aloittaes-

sani varsinaista analyysiä havaitsin aineiston rikkauden ja oletin, että tutkimuksen 

raportointivaiheessa ei olisi mahdollista tarkastella kaikkia esiin nousevia teemoja, 

ja sen vuoksi joutuisin tekemään rajauksia. Tutkimukseeni olen valinnut ne teemat, 

jotka olivat haastateltavien kertomuksissa oman tutkimusintressini kannalta erityi-

sen merkityksellisiä, ja sillä hetkellä kiinnostavimmiksi olettamani kategoriat. Ne 

olivat itselleni henkilökohtaisesti ymmärrettäviä ja tuntuivat olennaisilta myös 

haastateltavieni elämässä. Rakenteen muodostin ryhmittelemällä jo muodostuneita 

kategorioita keskenään ja pohtien, minkälaisia yhteyksiä ne muodostivat keskenään. 

Tämän jälkeen valitsin otsikkotasoisiksi teoreettisiksi käsitteiksi ne, jotka mahdol-

listivat myös muiden läheisten tärkeiden käsitekategorioiden ja niiden merkityksien 

sisällyttämisen saman otsikon alle.  

Tutkimuksen pääkysymys rakentuu alaongelmien varaan, mutta tutkimuksen 

tuloksien näkökulmasta en tarkastele eri tutkimuskysymyksiä irrallisina toisistaan. 

Tutkimuksen tulosluvut muodostavat näköaloja tutkimuksen problematiikkaan yk-

silöllisellä tasolla ja rakentavat yhdessä kokonaisuuden, joka vastaa tutkimuskysy-

myksiini. Yksittäiset tutkimuskysymykset saavat vastauksensa useamman alaluvun 

kautta ja samalla tutkimukseni tulosluvut tuovat taiteen merkityksiä tarkasteluun 

eri tasoilla ja eri näkökulmista. Tutkimuskysymyksien kohde on kuitenkin yhteinen: 

taidekokemuksen merkityksellisyys ja niiden ilmeneminen elämässä ja elämäker-

roissa. Narratiiveissa kokemukset taiteessa ilmenevät moninaisina ja saavat merki-

tyksensä elämismaailmaan kietoutuvina monitahoisina ja monimerkityksellisinä il-

miöinä. Tutkimukseni tulokset muodostavat kaksi erillistä pääotsikkotasoa: taide 
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elämänpolkuna ja taiteen henkilökohtaisia merkityksiä. Näiden kautta pyrin vas-

taamaan tutkimuksen pääkysymykseen: Minkälaisia merkityksiä opettajat kertovat 

taiteelle? 

Tulosluvuissa toteutuu hermeneuttisen tulkinnan lähtökohta, kokonaisuus 

muodostuu yksittäisistä luvuista ja yksittäinen luku saa merkityksensä kokonaisuu-

dessa. Tulosluvut liittyvät olennaisesti myös tutkimuksessa tarkasteltavien ilmiöi-

den ontologiaan, ja yhdessä ne muodostavat kontekstin, jossa hahmotan myös tai-

teen yleistä olemusta ja sen merkitystä. Otsikot ilmentävät tarkasteltavien teemojen 

kietoutumista haastateltavien kokemuksiin ja niille kerrottuihin merkityksiin. Teo-

reettisia teemoja olisi ollut mielenkiintoista nostaa tarkasteluun enemmänkin, 

mutta tutkimuksen aikataulu ja laajuus rajoittivat. Valinnan jälkeen tutkimus koh-

dentui kahteen päälukuun: 6. Taide elämänpolkuna ja 7. Taiteen henkilökohtaisia 

merkityksiä. Näistä jälkimmäinen jakaantuu neljään alalukuun: 7.1 Taide identitee-

tin muodostamisessa, 7.2 Taide työn innoittajana, 7.3 Taidetta elämäntapahtumien 

äärellä ja 7.4 Taide henkilökohtaisena merkitys- ja maailmasuhteena. 
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6 Taide elämänpolkuna 

Tässä luvussa tarkastelen kolmen henkilön – Anun, Leenan ja Minnan – taideko-

kemuksia lyhennettyinä kertomuksina168. Heidän haastatteluissaan esiin tuomat ta-

pahtumat muodostavat ajallisen jatkumon, kertomuksen, jossa tarkastelu ulottuu 

lapsuudesta haastattelupäivään ja jopa tulevaisuuteen. Nämä kertomukset muodos-

tuivat keskeisiksi kertomusten yksityiskohtien analyyseissä, ja olen siteerannut 

heitä eniten. Kertomukset ovat myös sisällöllisesti moniulotteisia ja monimerkityk-

sellisiä, ne tuovat esiin taiteen mielellisyyden ja sen muutoksen elämän situ-

aatioissa.  

6.1 Anun kertomus, taide identiteetin rakentajana 

”Mä ylipäätään piirsin pienenä aika paljon” koska olin paljon vanhempien mukana 

ja kun piti olla hiljaa, niin piirsin. Muistan lapsuudesta, kuinka piirrokseni olivat 

toiminnallisia, kaikkeen liittyi jokin ”stoori” ja ”muistan vain, että niitä oli ihana 

tehdä ku se niin vaan tuli ja tällai en mä mä tein niitä joka paikkaan, että tietenkin 

kaikkea muutakin”. Lapsuuden kuvauksissa moniaistiset kokemukset ovat jääneet 

voimakkaina mieleen, esimerkiksi ”liidun rasvainen jälki”, ”miten ihanalle tuo 

liitu tuntui”. Vanhemmat arvostivat kuvien tekemistä, ja minulla oli mm. sellainen 

kirja, johon ”sai piirtää vain kerran vuodessa rajattuun tilaan”. Muistan mm. kun 

minun piti piirtää ”meri noin pieneen kulmaan”. Muistojen ylläpitäminen on ollut 

tärkeää ja ”tätä kirjaa on voinut selailla aina joka vuosi vähintäänkin”. Lapsuuden 

tapahtumat ovat jääneet hyvin mieleen. 

Kouluajoilta minulle on jäänyt monenlaisia muistoja: ”kahtiajako itsellä niiku, 

että hyvät puolet ja sellaset elämykset ja semmoset ahaa-elämykset sellaset nautin-

nolliset hetket ja sitten myös tommoset frustraatiot.” Alkuopetuksesta ei minulle 

ole jäänyt positiivisia muistoja. Muistan, kuinka koin kuvistehtävät joskus haas-

teelliseksi, piti mm. piirtää omenapuu ”niin enhän mä nyt oikein edes ollut nähnyt 

omenapuuta tai siis mulla ei ollut sellaista minkäänlaista kuvaa päässä ome-

napuusta” tai sitten halusin kuvata sellaisia asioita, joissa taidot loppuivat kesken, 

kun ei ollut ”aavistustakaan miten se toteutetaan, niin tuli taas semmonen pieni 

frustraatio”.  

                                                        
168 Kolmen haastateltavan Virpin, Pirjon ja Päivin kertomukset ovat luettavissa liitteissä 1–3.  
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Yleisesti kokemukset eivät olleet myönteisiä, koska opettajat eivät olleet ku-

vataiteellisesti orientoituneita. ”Mutta sitten jos puhutaan kouluajoilta, niin ensim-

mäinen tällainen myönteinen muisto on vasta nelosella et neljä vuotta koulua ilman 

yhtään kuvismuistoa kai se oli mekaanista se piirtely siellä”. ”Silloin minulle tuli 

vuodeksi uusi opettaja, joka oli innostunut myös kuviksesta. Se jotenkin hirveen 

hyvin kannusti ja tai yhtäkkiä alko nostaa mua jotenki ei mua ollu kukkaan opettaja 

ikinä nostanu varsinkaan kuviksessa.” Sain positiivisia onnistumisen kokemuksia. 

Töiden aiheet olivat mielenkiintoisia ja aloin arvostamaan hyvää kuviksen ope-

tusta.”Mä olin kaivannut hirveesti sellasta hyvää kuvisopetusta mutta mun en 

meillä tai se ei ollut sellanen kuvistyyppi se meidän opettaja kolmosella ja nelo-

sella.” Se opettaja oli hyvä ja siitä jäi innostus, vaikka luokan varsinainen opettaja 

palasikin takaisin. Tuli muutamia mukavia kokemuksia ”sen mitä sain paperille oli 

enempi kuin mitä tajusin”, ”se otti sen niin ku se oli oikein ylpeä siitä ja sitte sano, 

että mä otan tän tänne jemmaan että voin sitten näyttää tuleville oppilaille” ja mm. 

viidennellä voitin toisen sijan koulun piirustuskilpailussa. Sijoitus tai työ itsessään 

ei kuitenkaan ollut mitenkään merkityksellinen, vaan olennaisempaa oli, että voit-

tajaksi selviytyi vuotta vanhempi, joka oli ”aivan älyttömän hyvä” ja mun mielestä 

meidän luokan ”paras piirtäjä jäi kolmanneksi mun takana”. Ala-asteesta on ko-

konaisuudessaan jäänyt mieleen että ”hirveää piirtämistä ja mekaanista tuherta-

mista että en kyllä muista, että oltais monesti sillai oikeasti maalattu”. Luokassa 

taidekuvien katselusta ”ei ole mittään muistikuvia tai että olisi ylipäätään edes ta-

junnut, että on taidetta olemassa”.  

Näkemään herääminen  

Yläasteen ensimmäistä vuosi ”meni totutellessa”, eikä sieltä ole merkittäviä muis-

toja, se oli musiikkiluokka. Kahdeksikolla ”jos mä olisin ottanut valinnaisaineeksi 

kuviksen, niin mun olis pitänyt vaihtaa luokkaa”, se tuntui tosi hirveeltä. Luokka 

oli lisäksi tyttöluokka, ja olisin halunnut myös poikia luokkakavereiksi. Minä ajat-

telin, että ”eikö koskaan kuvista enää, mut tuli just sellainen, että tähänkö se loppu, 

että mä en enää ikinä saa piirtää. ”Syksyn kuluessa kuitenkin huomasin, että eräät 

kaverit kävivät taidekoulussa ja ”niin mäkin sitten menin sinne kesken kauden ja 

pääsin. Okei sain tehdä kuvista kerran viikossa, mut silti sai olla se oma luokka.” 

Taidekoulun opettaja oli hyvä ja taidekoulu tuntui itselle sopivalta. Kävinkin siellä 

kaksi vuotta. Opetus oli korkeatasoista ja monipuolista, opettaja oli ”tosi omape-

räinen vetäjä se oli siis oikein taiteilija ja silloin mä tajusin yhtäkkiä, että taidetta 

on olemassa”, ”oikein sellainen taiteilijarenttu ja vähän omituinen, kuitenkin ihan 
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mukava, se oli ihan mielenkiintoista”, tehtiin erilaisilla tekniikoilla ”just sellaisia 

joita oli tehty neljännellä sen ihanan opettajan kanssa, mitä siten oli jäänyt kai-

paamaan”. ”Iso rämä halli” ja ”Se passasi hyvin siihen murrosiän kynnykselle, 

muutenkin kun piti olla meininkiä vähän, kun ei saanut olla niin tylsää elämää”. 

Aina ei tietenkään huvittanut ja matkakin oli hankala tuulisten ja kylmien siltojen 

yli. ”Siellä oli monenlaisia fiiliksiä.” Silloin tietämys kuvataiteesta laajeni ja aloin 

tajuta, mitä taide on. ”Just kun maailma on niin mielettömän avara ja monetkin 

ihmiset kulkee vaan näkemättä yhtään mittään erityistä. Siten kun sai itse jonkun 

hyvän idean, että tästä otetaan kuva tai tämä rajataan niin sillä voi tavallaan sä-

väyttää muitakin ihmisiä.” Kateltiin hienoja juttuja, innostuin mm. valokuvaami-

sesta, se oli tapa nähdä jotain erityistä. ”Yhden kaverin kanssa aina katseltiin neliön 

läpi.” Kävin joskus myös taidenäyttelyissä ja niitä kokemuksia joutui jo hieman 

miettimäänkin. ”Ja tuli jo semmoinenkin, että suurin piirtein näki ripulia seinillä, 

että onko tämä taidetta. Tai että kuka tahansa pystyis tuon tekemään, et ei niin, kun 

sillee käsitetaiteesta ollut aavistustakaan.” Yläasteen lopulla olisin taidekoulun jäl-

keen halunnut mennä kuvataidelukioon, mutta jäin täpärästi ulkopuolelle.  

Lukioon mennessä taide oli muodostunut siinä määrin tärkeäksi, että tavallinen 

lukio ei kuulostanut yhtään houkuttelevalta, ”Silloin taide oli niin tärkeä, että jos 

olisin mennyt xxxx lukioon niin, olisin kyllä ehkä kuollut” ja muutenkin aloin kai-

vata uusia ystäviä. No sitten päädyin lukioon, jossa sain tehdä sekä kuvista että 

musiikkia, ”mä otin kuviksen ja tein ne kaikki kurssit mitä vaan sai tehdä” Se oli 

hyvä ratkaisu. ”Se oli joku sellainen ilmaisukanava, ehkä justiin tuolta yläasteen 

ajoilta asti tuntui, että pystyy ilmaisemaan itseään ja semmoisia asioita joita ei 

ehkä muuten pysty käsittelemään. Ei ehkä pysty puhua tai ei halua puhua tai ei 

osaa kirjoittaa. Tai no ylipäätään, että voi ne jotenkin prosessoija. Sillai se tuntui 

todellakin, että se on henki ja elämä varsinkin, jos se ollaan riistämässä pois, että 

sen olemassaolo oli tosi.” 

Tältä ajalta taitaa olla myös ensimmäiset kokemukset flowsta: ”mä en olis 

malttanut lopettaa kuviksen tekemistä, mikä on nykyään tosi tavallista”. Työt olivat 

enemmän kuin tehtäviä, ”että semmoisesta mä tykkäsin silloin siten, että en niin-

kään sitten realistisesta kuvauksesta vaan vähän sillain sitten aivon avartamisesta”. 

Kuvisluokka ”se oli oikein sellainen rauhoittumisen paikka. Ja siellä sai keskittyä 

niihin omiin töihin”, ”joskus niitä aikoja mä aloin ottaa sit valokuviaki”, niihin ku-

viin en ollut tyytyväinen, mutta muistot ovat hyvät. Taide kiinnosti ja tekemisessä 

alkoi olla yksilöllisyyttä, kaikki teki omia juttujaan. Löysin itseni kuvisluo-

kasta, ”se oli sellainen rauhoittumisen paikka, jossa viihtyi”, vaikka ryhmäläiset-

kään eivät olleet omalta luokalta. Se ”on sitä aikaa, kun mä asuin kuitenkin kotona”. 
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Taide ”oli tietynlainen väylä pois kotoa. Kuminauhan venyttämisjuttu, että menee 

niin kauas, kun uskaltaa ja pääsee takas turvallisesti kotia. Tämä oli kaikki sellaista 

turvallista kokeilua ja itseilmaisua.” ”Aika negatiivistakin välillä, kun ei nyt aina 

ollut niin hyvä olo niin ihan hirveitä ne työt tosi angstia ja horroria. Mutta se oli 

mun tapa purkaa.” ”Sillai ehkä se on ollut aika terapeuttista ...” Taide oli kuitenkin 

sellainen oma juttu, ei niinkään sosiaalinen asia, ”mun on annettu kasvaa omien 

tarpeitten mukaan”, vanhempien rooli on ollut ”tukea ja kannustaa niitä ominai-

suuksia, mitkä näyttivät olevan meille luontaisia”, mutta ei ne koskaan ole suoraan 

kannustaneet taiteen tekemiseen tai maailmaan. Se on ollut sellaista hiljaista hy-

väksyntää. Taide ei ollut mitään sosiaalista yhdessäoloa ”että se taide puhuu sellai-

senaan, niin ei siihen välttämättä edes toista ihmistä”, ”mä olin taas niin kuin aika 

yksinäinen noissa asioissa siten kuitenkin”. Tuohon aikaan lopetin muita harrastuk-

sia ja taiteessa”mä olin vähän yksin, mutta mä koin sen tärkeeksi”. 

Lukion jälkeen muutin pois kotoa ja samalla myös taiteen merkitys väheni mo-

neksi vuodeksi, ”omasta elämästä alkoi tulla se elokuva, että ei kattonut enää muit-

ten elokuvia, vaan alkoi ite elää sillai isolla E:llä sekä hyvässä että pahassa.” Sit-

ten menin puutarhakouluun, mutta se ei ollut mun ammatti. Monta vuotta aika tyh-

jää, kunnes aloitin opinnot ja ”OKL:ssä luentomuistiinpanoissa piirsin aina” ja si-

vuaineen myötä ”kaikki vanhat muistot ja sekä hyvässä ja pahassa ja sellainen it-

sepuristus, että halus ties kuitenkin, että olis paljon mitä vois tehdä ja halus tietysti 

sitten puristaa esiin ja sillain”. ”Kuviksen tekemiseen uusi suhde OKL aikana joko 

täysillä ja hyvää tai sitten ei yhtään mitään periaate.” ”Mutta kuvissivuaineen 

myötä on tullut ehkä semmoinen suhde ylipäätään, että se on muutakin kuin se mitä 

näkyy, se on muutakin niin, että se ei ole pelkästään se. Vaan just se mieletön ajatus 

ja ajatusten tykitys ja filosofia mitä on ympärillä. Semmoinen kokonaisvaltaisuus, 

niin se on alkanut puhuttelee ihan eri tavalla, sekä oman tekemisen kautta, että 

noin muutenkin.” ”Sitä sellaisistakin näyttelyistä on saattanut saada irti mitä ei ole 

aikaisemmin tai ilman mittään tai ne ois ollut sietämättömiä”, nyt taide oli ”koko-

naisvaltaista ja elämäntapamaista”. Enää ei ole sellaista pakottavaa tekemistä 

vaan ”keskittymistä ja rauhoittumista”, ”tiivistyneempää”, ”ajatukset pitää olla 

koossa” ja pitää pystyä ”keskittymään”, ei niinkään, että nyt on huono olo ja ahdis-

tus ”jota vain puran, vaan ”on pakko tavallaan koota itsensä”, ”kun sitä tekee, 

tulee sellainen terapiaistunto ittensä kanssa. Jonkunlainen mietintämyssy”.  

Taiteen tekeminen vaatii aikaa ja oma itsekritiikki on ollut myös ankara. Taide 

tuli niin tärkeäksi, että hainkin jatko-opintoihin kuviksen aineenopettajaksi. Nuo-

rempana haaveilin mm. satukirjan kuvittamisesta. Uskon että myös tulevaisuudessa 
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kuvis tulee olemaan tärkeä osa elämää, opettajan urasta en tiedä varmasti. Haa-

veenani onkin rohkaista ihmisiä omaan ilmaisuun ja rikkomaan raja-aitoja.  

Taide suhteena maailmaan 

Nyt kun ajattelen vanhoja haastatteluita, niin kyllä voin sanoa olleeni avoin ja asiat 

pitävät paikkansa. ”Mut kyllä mä tunnistin itsen siis tämän hetkisen itseni myös, 

että ei se ihan mikään kokonaan eri ihminen ollut” ja nyt vähän jopa nolostuttaa 

oma vilpittömyyteni, vähän ”punastutti”, ”mutta ei ollut mitään mitä olis jälkikä-

teen tuntunut, että olisi voinut kertoa”. ”Ne oli silloin tärkeitä juttuja”, ”herkkä ja 

positiivinen elämänvaihe. Nyt kun tarkastelee, niin monet haaveet ovat toteutuneet, 

opiskelin mm. taidekasvatuksesta kandin vuodessa. Nykyään kuvis ja taide ovat ny-

kyään vielä monitasoisempia asioita kuin silloin osasin kertoa.” Silloin ”puhuttiin 

hirveesti kylläkin kuvista jotenkin tasossa, että nyt mä jotenkin ite mietin, että kuvis 

ja taide on paljon jotain muutakin kuin yksittäisiä tällaisia, niin ko yhdessä tasossa 

olevia, että mutta toisaalta oli siinä sit sitä tasoa noin muuten”. Ihmettelen kuiten-

kin ”Miten mää pystyin niin kauheen tarkkaan muistin ihan oikeesti niin ... yksi-

tyiskohtaisesti. Ne kokemukset kuviksesta olivat aika negatiivisia, ja siitä näkökul-

masta jopa hieman ihmettelen, että suhtaudun nykyään kuvikseen niin positiivi-

sesti”. Näin ihminen muuttuu ja paljon siitä jäi myös kertomatta, lumilinnat jne. 

Paljon on muuttunut, silloin taidenäyttelyissä käymättömyyttäni yritin jotenkin 

ymmärtää tai selittää, se oli minulle asiana ”arka tai tabu”, mutta nykyään koen 

ne ”voimaannuttavana kokemuksena. Kun näkee mitä muut ovat tehneet, vaikka ei 

itse olis tehnytkään yhtään mitään, se taiteen voima”, ja ” vastaanottokyky on nyt 

muuttunut tai paljon avoimempi ja uskaltaa mennä ja on käyny ja nautin ihan hir-

veesti, jos pääsen johonkin näyttelyyn”, olen avoimempi, uskallan mennä ja nautin 

kovasti. Tietenkin mahdollisuudetkin ovat muuttuneet olennaisesti. Kuvataiteen 

opettajaksi opiskelu oli sellaista ”suorittamista” ja hirveän ”tiukka” ajanjakso elä-

mässä ja opettajankoulutuksen ”alkuajan kuviksen aikana ehtinyt oppia semmoista 

oikeen sellaisesta kuviksen minästä oman identiteettiä rakentaa ja oman tekemisen 

kautta semmoista voimaannuttavaa näkökulmaa niin se näkökulma ikään kuin lak-

kasi olemasta siellä xxxx”. Se aika ”jätti vähän sellaisen ristiriitaisen, että minusta 

olisi ja pystyisin, mutta ihan aidosti en saanut niin irti kuin ihmisenä olisin halun-

nut”. Ja heti sen jälkeen tapahtui isot muutokset elämässä.  

No ... sen xxxx jälkeen tulin raskaaksi, ja mulla oli hirmuinen tarve tehdä kuvia. 

Heti kun pääsin kurssille, niin tein kuvan mm. nukkuvasta lapsestani, kokemusten 

kuviksi tekeminen oli tärkeää. Olin ajatellut, että tästä eteenpäin olen vain äiti ja 
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kuvien tekeminen jää ja kun pääsin tekemään ne, niin aloin taas elämään, uusi paik-

kakunta enkä mä oikein jaksanut edes verkostoitua ja kun pääsin tekemään taidetta, 

niin se oli tärkeää. Toisen lapsen syntymän jälkeen tuli sitten sellainen puupiirros-

kausi, ja vanhempi lapsi katteli, kun tein niitä ja tehtiin yhdessäkin. Se oli todella 

tärkeää minulle. Siltä ajalta on maatuskateema, jota edelleen kehittelen. Äitiyttä, 

kasvua ja niihin liittyviä ajatuksia, ne kiehtovat edelleen. Äitiys on ollut minulle 

sellainen tekijä, joka liittyy olennaisesti sekä tekemiseen että olemiseeni. Olen ha-

keutunut aktiivisesti taiteen tekemisen pariin. Keramiikasta on tullut minulle tär-

keää, oma tapani tehdä ja kokeilla. Haluan tehdä sellaisia itselle tärkeitä vähän ou-

tojakin juttuja, teen suuria veistoksia, joita on ympäri puutarhan. 

Muutettiin ”keskelle ei mitään koulun yläkertaan vintille ja haisi pahalle. Olin 

raskaana ja oksentelin”. Raskaus ja työelämään siirtyminen kouluun, jossa oli täy-

dellinen murros menossa, opettajat ja koko koulu olivat muutoksessa. Siinä meni 

kymmenen vuotta, välillä opetin ja välillä olin äitiyslomalla. Olen ollut työhöni 

enemmän tyytyväinen kuin tyytymätön, mutta olen myös muita töitä katsellut. ”Nyt 

eka kertaa koen sen sillai, että saan siitä jotain irti, kun mulla on ykkösen kakkosen 

kolmosen ja nelosen kuvikset ja mä olen oikeasti kuvisopettaja ”. Toisaalta aina 

välillä myös jokin harmittaa, ”kun ei ole keramiikkauunia ja en ole jaksanut teettää 

lumiveistoksia”. Kuvis ”on se semmoinen itelle kuitenkin sellainen henkireikä, se 

on sellaisia oppiaineita, joissa luotan omaan ammattitaitooni”. Siinä on mahdol-

lista irrottautua opsista ja samalla toteuttaa omia juttuja, vapautta sekä opettajan 

että oppilaan näkökulmista. ”Ei missään muussa aineessa ei voi puhua niin paljon 

vapaudesta kuin kuviksessa ja missään muussa aineessa lapset eivät halua jäädä 

välkällä tekemään hommia tai että tulla lauantaina kouluun tai lomalla niin kuin 

kuviksessa.” Se innostus on aitoa. ”Sitä tehdään koska kaikki sitä haluaa tehdä tai 

se on niin kuin miten mä ite sitä ajattelen ja ajattelen että lapset saa siitä myös sen.” 

Aina ei tieten kaikki asiat kaikkia innosta, siksi pyrinkin monipuolisuuteen. ”Se on 

vaan äärimmäisen tärkeä itsetutkistelun väline, ehkä isompien oppilaiden kanssa 

sitä voi sitten avata.” ”Miten suhtaudutaan uusiin asioihin tai ilmiöihin ja semmoi-

nen. Ja sitten että se, että musta se niin ku palaute ja arvioinnin välinen itse asiassa 

siis ihan loistava koska, kun kuvistöitä alkaa arvioida, niin sehän samalla tulee 

ikään kuin kehutuksi sitä lasta. Vaan se ei ole suoraan vaan sen työn kautta. Se on 

niin semmoinen tietyllä tapaa armollinen että, mä niin, kun siitä tykkään, se on niin 

kuin yhdistävä tekijä minun ja sen lapsen välillä, on se aika hedelmällinen kenttä”. 

Ajan antaminen on tärkeää, kaksoistunnilla ehtii tehdäkin jotain. Oman kasvatusfi-

losofiani voisin tiivistää seuraavaan: ”Merkityksellisiä kokemuksia tai niin kun sit 
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sellaisista sirpaleisista kokemuksista merkityksiä lapsille itselle välineitä. Itsetun-

temusta. Semmoisia isoja juttuja mutta että lapsilähtöisen tavan mukaan sitten 

semmoista.” Se että ymmärretäänkö sen merkitystä päätöksenteossa huolettaa, kun-

non tilat ovat tärkeät. ”Näkisin että se kuvisopettajan identiteetti on kuitenkin ehkä 

kaikista vahvin ja ne kaikki muut identiteetit tulevat sitä myötäillen ja tukien. Mä 

en niinku. Ne muut ei saa olla ristiriidassa siihen kuvisopettajan identiteettiin”. 

Kuvis antaa kyllä vapauksia tekemiseen. Ja kun vielä kollegoistakin löytyy hen-

genheimolaisia, niin mahtavaa. Toisaalta haluaisin, että kaikki opettaisivat itse ku-

viksen, ”kuvis on niin eheyttävä ja sit sillä voi just paikata sitä, vaikka mitä muissa 

aineissa sössii tai sitten sitä jotenkin täydentää just jotenkin varsinkin pienillä.” 

Välissä tuntui, että taide ei näkynyt mun elämässä, mutta itse asiassa se on 

mukana aina. Se vain ilmenee eri tavoin eri tilanteissa, elämän mukaan. ”Välillä-

hän tuntui, että se ei näkynyt ollenkaan ja sitten mulla on välillä ollut angsti, että 

voi, voi kun mä en tee mitään ja selkeästi siihen on tarvetta. Mutta se oikeampi 

vastaus on, että se näkyy aina, mutta se välillä ilmenee eri tavoilla.” Se ei ole pel-

kästään taulun maalaamista, vaan se on paljon enemmän ja näkyy eri tavoin mo-

nenlaisessa tekemisessä, äitiydessä, ”tulipa suunniteltua, vaikka talo tai teinpä 

tässä kokonaisen pihapiirin tai oikeasti rakensinpa puutarhan metsään”. 

Puutarha on muutoinkin sellainen ympäristötaiteen alue, johon sekä teen eri-

laisia taiteeseen liittyviä teoksia, polkupyörä, rottinkituoli yms. juttuja mutta se on 

myös muutenkin tärkeä. Kesällä laitoin olkihatun päähän ja maalasin puutarhapäi-

vänä akvarelleja omassa puutarhassani. 

”Ja sitten et ottaa niistä valokuvia.” Ja ”kun lapset synty varsinkin eka lapsi 

just, kun oli sen xxxx vuoden jälkeen sokki menossa, niin tuota silloin tuli tehtyä 

kans sitten työstettyä sitä äitiyttä ja sitten sitä xxxx vuotta vähän niin, kun heh heh, 

oksensin ...” Näyttelyissä tulee käytyä ja vasta hieman ynnäilinkin mitä kaikkea 

onkaan nähnyt. ”Kun jos mä saan päähäni, että tää on kiinnostava niin mä en saa 

rauhaa, jos mä en käy siellä. Mä olen siten käynyt monta semmoista kiinnostavaa 

käynyt katsomassa ennemmin tai myöhemmin että.” Olen saanut niissä hienoja ko-

kemuksia ja ”mitä parhainta niin nähnyt näitä tyyppejä itse siis tavannut”. ”Lä-

hempä tästä retkelle tästä tuommoseen xxxx saareen ja nyt kävin taas kolme kertaa 

Paavo Halosen näyttelyssä tai sitten paikan päällä. Tai jos löytää semmoisen ittelle 

on jotenkin sellainen sillain tai on kutkuttava siitä saa hirveesti”. Tällaisia merki-

tyksellisiä kokemuksia on ”pilvin pimein”. 

Lapsen kanssa valmistauduttiin Wardin näyttelyyn maalaamalla ja saatiin hä-

nen nimmarikin lapsen työn taakse. Tulee ideoita ja saa ne toteutettua ja tulee hyvä 

fiilis ”minä taidekasvattajana”. ”Nää on sellaisia pieniä juttuja, joita mä omien 
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lasteni kanssa sitten haluan tehä. Halus tai ei mutta koitan että en liikaa tuputtaisi, 

mutta aina silloin tällöin. Kai niistä joku ainakin jää.” Sattuu ”aivan käsittämättö-

miä yhteensattumia ja mä välillä meen, että miten tää meneekin näin”, vaikka las-

ten synttärikutsut, joiden viennin yhteydessä pääsen näyttelyihin. Mun näyttely-

reviiri on noin 40 km sen sisällä ”sieltä mä sitten pongailen niitä että. Paljon jää 

huomaamattakin mutta että, että jokunen silloin tällöin, että ei liikaa.” Välillä näyt-

telyihin liittyy kaverit, mikä on todella mukavaa, mutta ei sillä kuitenkaan ole niin 

väliä, kunhan pääsee näyttelyihin ja välillä haluan mennä aivan yksinkin. Vä-

lillä ”sparrataan” toisiamme lähtemään, mutta ei ”kaverit pysy mun tahissa”. Mulla 

on aika monenlaisia intressejä ja välillä mietin kuka tällaisesta olisi innostunut läh-

temään mukaan ja ” tuonne on vain pakko mennä yksin”.  

Kiinnostus heräsi silloin yläasteella, aloin ymmärtää. Perhe on välillä mukana 

mutta eivät aina jaksa kiinnostua niin pitkään kuin itse haluaisi olla, joten aika har-

voin käydään yhdessä, kun menee silloin helposti joutuu ”juokseen läpi” ja koke-

mus jää ”hötöksi”, sitä en ymmärrä. Oma kokemus vaatii ajan ja tilan ympärilleen, 

näin se on aina ollut. ”Jokainen kokemus on yhtä oikein tai yhtä hyvä, että ihan 

sama ymmärränkö mä tai mitä ajattelen mutta minulla on oikeus niihin omiin tun-

teisiin mitä xxxx sanoi tai se on just niin että uskaltais pysähtyä ja kuunnella miks 

tää juttu nyt kolahtaa tai koska siinä oppii niin paljon siinä tilanteessa, mutta jos 

siinä ei pysähdy siihen hetkeen niin se jää se anti saamatta. Se on se sääli tavallaan, 

jos näin käy.” ”Jokainen tietää itse sen parhaiten mitä se itselle sillä hetkellä mer-

kitsee ja eri aikaan se samakin juttu voi merkitä ihan jotain muuta, että se on mie-

lenkiintoista.” Taide ”on tullut ehkä entistä tärkeämmäksi tai niin ko jotenkin se on 

tullut syvemmäksi ja aidommaksi ja sellaiseksi henkilökohtaisemmaksi se suhde ja 

se on monipuolistunut. Et se ei ole pelkästään niin ko minuun tai minusta pois vaan 

se on semmonen iso vuorovaikutustila, ja eikä niin ku aika laaja, että ei niin ku 

vaan kapeesti vaan. Se on sillä tapaa ehkä sellainen elämäntapa tai tapa olla ole-

massa tai elämässä.” Ennen ajatteli, että voisi olla taiteilija mutta enää ei tunnu, 

liian epävarmaa eikä sitä enää edes mieti sellaisia. ”Et kyllä sitä jollakin tapaa on 

semmonen omanlaisensa taiteilija tai boheemi tai just että välillä tekee ja välillä ei 

mutta se ei ehkä olekaan se juttu vaan se asenne ratkasee. Minusta se on siinä.” Se 

on ”näkökulma maailmaan, joku semmonen”. Olen käynyt aika paljon erilaisilla 

kursseilla tekemässä ja xxxx jälkeen, kun siellä ei ollut aikaa, niin ”et se oman te-

kemisen tarve oli niin suuri, niin hyvä niin niin tuota sitten on vaan mennyt, kun on 

tullut saumaa”. ”Se on testaamista osaanko mä vielä ja voinko mä oppia jotain 

uutta ja sitten tulee tehtyä. Että jos kotona ei saa tehtyä niin kurssilla ainakin on 
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pakko tehä ei siellä nyt ihan viitti peukaloitakaan lähtä pyörittää.” ”Musta on jo-

tenkin siistiä, jos mä jotenkin pystyn tai jos mä jotenkin jaksan katella omia teke-

miäni töitä, mä kyllästyn nopeesti ja olen aika niuho, että mitä edes suostuisin ot-

tamaan seinälle. Ja jos mä pystyn itte suostun kattoon ja vielä perhekin niin se ehkä 

ruokkii itsetuntoa tai narsismia tai en tiedä mikä se on mutta, se on joku semmonen 

just nuoruuden haave tai mikä nyt olikin, että semmoinen olis hienoa niin sitä pitää 

täydentää sitä kokoelmaa. Vielä on seinässäkin tyhjiä aukkoja.” Nyt maalaaminen 

on jäänyt mutta teen kaikkea muuta. Tekisin vaikka joka päivä jos olisi mahdollista. 

Kouluun kun vielä saisi hyvät kuvikselle omistetut tilat, niin se olisi mahtavaa. Tilat 

rajoittavat nyt ja ”kyllä mä haluaisin, että mä voisin niille jotenkin lapsille tarjota 

enemmän ja monipuolisin justiin tekniikkaa ja materiaalia”. Opsia ei voi nykyisel-

lään toteuttaa täysin ja kun vielä saisi itse suunnitella tuntien sijoitukset niin olisi 

mahtavaa. Ehkä pitäisi olla taidekoulun opettaja. Haluaisin vielä tuoda esiin tai-

teen, ”se semmoinen taideterapeuttinen puoli tai justiinsa taideterapeuttinen näkö-

kulma ja kun se ei aina ole sellaista kaunista ja aina ihanaa ja aina todellakaan 

seinälle laitettavaa”. Myös negatiiviset asiat pitää saada ulos ja sitten se muuttuu 

positiiviseksi, voimaannuttavaksi. ”Semmoinen ylimeno näkökulma ehkä. Ja mistä 

se itse tiedät, että tulee niitä töitä, johon maa en koskaan halua palata, no maa 

kutsun niitä oksennuksiksi. Tai miks joskus tuleekin sellaisia, että ai menin tekeen 

sit tuommoisenkin.” Töitä joihin ei enää halua palata, vaan ne jäävät taakse. Niillä 

pääsee yli asioista. Välillä taas tulee töitä jotka vain yllättävät, osasin tehdä tollai-

senkin. Nykyään ympäristötaide on tullut entistäkin merkittävämmäksi, kodin pe-

rustamisessakin ympäristö oli tärkeä asia ja tykkään kerätä erilaista materiaalia pro-

jekteja varten, siitä myös puoliso huomauttelee. Puoliso ei aina tätä ymmärrä. Se 

on sellainen sekä psyykkinen että konkreetti tila, ”se kokemus tilasta ja se tarve 

tilasta. On minun tila, sinun tila ja sitten sekin, että jos mä okei tuon jotain mun 

töitä kotiin onko se muille Ok. En mä halua olla muille sellainen, että muista tuntuu, 

että mä vyöryn niitten päälle. Vai onko musta tullut sellainen taiteilijahörhö joka 

jyrää kaikki alta”. Vuosien varrella oman tilan tarve on kasvanut ja tarvitsisin enem-

män tilaa myös itselleni. ”On 10 v kasvanut ja välillä huomasi ittestäkin, että mi-

nusta on ollut niin iso ihminen, että käy oma nahka pieneksi ja kyllä kai sitä ittekin 

kasvo ja siihen liittyen ehkä työtkin ovat merkityksellisempiä ... ja kuitenkin se on 

kuitenkin se entinen tila siellä sisällä, eihän sitä voi unohtaa, mutta tulee ne ker-

rokset, joita tulee lisää sekä henkiset että oikeat tai tommoset”. Taiteesta on tullut 

mun oma tapani olla ja tehdä asioita. Minulla on haave, että taiteesta voisi tulla 

myös tuloja ja olen ollut yhteydessä myös kustantajaan ja jopa jonkin verran myy-

nytkin joitakin juttuja. Itseä pitää kannustaa löytämään sitä omaa tapaa olla ja tehdä 
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ja kokea. Jos haluaa tehdä niin pitää tehdä ja jos taide ei olisi minulle tärkeää, se 

olisi jäänyt pois elämästä. Kun oma näkökykyni oli uhattuna ja sen myötä aloin 

kuvaamaan aivan älyttömästi. Se oli sellainen terapeuttinen tapa käsitellä tätä asiaa, 

mutta onneksi uhka ei toteutunut ja nyt asia on hallinnassa. Tällaisessa tilanteessa 

taiteen merkitys korostui, ja se omalta osaltaan on vahvistanut omaa suhdettani vi-

suaaliseen maailmaan. Taide on minulle tärkeää ja yksi onnen ja itsenä olemisen 

tapa ja edellytys. Näkeminen, nähdyksi tuleminen, katsominen ja kokeminen, ne 

ovat tärkeitä asioita minulle nyt ja jatkossa.  

Koonti 

Anun kertomus kuvaa, kuinka jo nuoruuden vahva kiinnostus kuvataiteisiin on säi-

lyttänyt asemansa sekä ammatillisesti että identiteetin kannalta. Taide on olennai-

nen osa Anun arkea, ja toisaalta Anu haaveilee, että taiteen asema saisi elämässä 

aikaisempaa merkittävämmän roolin; taiteilijan ammatti on kiinnostava. Kuvataide 

on olennainen osa omaa opettajuutta, Anu opettaa kuvataidetta mielellään, ja sillä 

voi jopa korjata muissa aineissa tehtyjä epäonnistumisia. Erityisen kertomukselli-

nen ja merkityksellinen jakso taidekertomusta on Anun näköongelmat, joiden seu-

rauksena taiteen ja maailman kokeminen saa uuden entistäkin merkittävämmän 

ulottuvuuden. Anun kertomus on kokonaisuutena tarkastellen ehyt ja erittäin mie-

lenkiintoinen kuvaus taiteen eheyttävästä ja fokaalisesta merkityksestä omassa elä-

mässä. Taide on merkityksen kokonaisvaltaista tarkastelua elämän kannalta. 

6.2 Leenan kertomus, taidetta työn ja tärkeiden ihmisten äärellä  

”En muista tarkkaan, milloin alun perin olen aloittanut tekemään jotain piirustus-

juttuja” ... ”alun perin olen asunut xxxx ja olen ollut noin 5-vuotias, kun muutettiin 

xxxxx ... ja sieltä on ensimmäisiä muistoja, jotka liittyvät taiteeseen.”  

Olen suuren perheen vanhin lapsi eikä minulla ole muistoja päivähoidosta, 

mutta muistan kuinka talossamme ”oli asukasyhtiön tupa tai vastaava ...”, jossa 

vanha mies kävi tekemässä meidän kanssa keramiikkajuttuja ja tehtiin dreijalla sa-

vikuppeja ... kaikkea värkättiin”. Sitten ”muutettiin xxxxx, kun olin 10-vuotias ja 

sitten täällä menin xxxxx taidekouluun, olin siellä pari vuotta ja sekin oli sellainen, 

että kerran tai pari iltaa viikossa”. Opetus oli leikin varjolla tapahtuvaa ja moni-

puolista, joten siellä oli mukava käydä. Muutimme sitten eri kaupunginosaan, 

minkä vuoksi vaihdoin vielä taidekouluakin ennen kuin aloitin maalaamisen kan-
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sanopistossa. ”Siellä oli opettaja xxxxx, hirveen mukava mies ja hirveän hyvä opet-

taja ..., siellä olen pääasiassa oppinut ja siellä olen ollut siitä lähtien, aika pikku-

sena menin sinne.” ”Meidän isän kanssa siellä aina maalattiin isän öljyväreillä. 

Enkä muilla siellä tehnytkään, kun isän öljyväreillä”. Lukiossa lähdin eka vuoden 

jälkeen vaihtoon ja siellä opiskelin myös kuvataidetta. 

Lapsuuden muistoista nousee esiin isän aktiivinen maalausharrastus. Myös äiti 

suhtautuu maalaamiseen positiivisesti, vaikkei itse varsinaisesti harrastakaan tai-

detta. Olenkin kasvanut taidemyönteisessä ilmapiirissä ja ollut taiteen ympäröimä. 

Isän merkitys taideharrastukselle onkin ollut suuri. Isän kanssa käytiin myös taide-

näyttelyissä, mutta yksittäisiä teoksia ”ei niin jäänyt mieleen. Muistan vain, että 

käveltiin ja kyllä mä niitä myös katselin”. Isän kanssa yhdessä maalaaminen on 

ollut todella tärkeää ”sitä kautta tullutkin vähän isän tytöksi” ... ”Isä on jonkin ver-

ran raahannut kotiin kirjallisuutta minulle.” Yhdessä oleminen on ”ollut tärkeää, 

nyt varsinkin aikuisena, sitä osaa arvostaa vielä enemmän”. Isä maalaa ”ihania 

maalauksia”, joista ”just ihan yhden kerjäsin”. Taulu esittää kesäpaikkaa, joka on 

tullut tärkeäksi isovanhempien kotipaikkana; ”Mummu ja pappa on kuolleet mo-

lemmat, ehkä siinä on jotain sieltä. Se varmaan viehättää sitten.”  

Muistan paljon ja hyvin lapsuuden tapahtumia. Mieleeni ovat jääneet tutkimus-

retket läheiseen paikalliseen kirkkoon, jossa ”käytiin joskus myös töllistelemässä 

ja tutkimassa” taidetta. Erityisesti mieleen ovat jääneet maalausten hahmot ja nii-

den asennot, joita tutkin saarnojen aikana. Muistan myös, kuinka ”käytiin isän 

kanssa usein retkellä. Saatettiin ottaa paperia mukaan ja eväät sinne johonkin xxxx 

istumaan ja muka piirtelemään ja tekemään taideteoksia.” Maalausretkien koke-

mukset olivat leikkimielisiä. Lisäksi isän kanssa käytiin taidenäyttelyissä, mutta 

niistä ei ole jäänyt mitään erityistä mieleen. Muusta tekemisestä mieleen tulevat 

erityisesti jo mainittu asukasyhdistyksen tiloissa tapahtunut savityöskentely vanhan 

miehen johdolla. Nämä työt ovat olleet siinä määrin merkityksellisiä, että ne ovat 

kulkeneet mukanani läpi elämän. Savitöiden merkityksellisiksi muodostumiseen 

on vaikuttanut niiden synty kodin ulkopuolella. Myös piirustuksia on paljon tal-

lessa. 

Kuvaamataito on ollut mulle tärkeä oppiaine. Se ”on aina ollut hyvin vahva aine, 

ja tiennyt, että kyllä mä kuitenkin sen 10 saan todistukseen. Asia, josta on aina 

voinut olla itsevarma, joten kaikki työt olen aina tehnyt hyvin mielelläni. En muista, 

että mikään työ olisi ollut sellainen, joka olisi ollut ärsyttävää tehdä”. ”Olen aina 

ollut hirveen kiinnostunut tehnyt enemmän kuin tarpeen ja kotona myös piirtänyt 

lisää, ja raahannut opettajalla ja ollut ihana oppilas, kun on tuonut opettajalla 
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lisää tarkistettavaksi.” Koulusta mieleen on jäänyt erityisesti luokan takaseinälle 

ryhmätyönä tehty lohikäärme.  

Koin myös yläasteen opetuksen positiivisena. Opettaja ”Se oli hupanen tyyppi 

ja kyllä se neuvoi, jos kysyi, siellä pääsi helpollakin, jos halusi, mutta kyllä jos 

halusi, sai siltä hyviä neuvojakin. Pääasiassa tehtiin sielläkin melko perinteisiä 

juttuja, varmaan ollut myös rahakysymyskin. Paljon ollut maalausta ja piirustusta.” 

En muista, että taidekuvia olisi juurikaan käytetty. Yläasteellakin ”tein enemmän 

kuin olisi tarvinnut. Muuten en ole sellainen ihminen, että jaksaisin kauhean paljon 

tehdä liikaa, mutta kuvis on aina ollut sellainen”. Lisäksi ”muistan, että sain seis-

kaluokalla stipendin kuviksesta. Sen kävin tyytyväisenä noukkimassa. Siihen se sit-

ten jäikin. Minulla on sieltäkin kaikki työt tallessa.” 

Yläasteella jouduin muuton vuoksi vaihtamaan myös taidekoulua. Tällöin tai-

dekoulu muuttui kerran viikossa tapahtuvaksi, mutta opetus uudessa taidekoulussa 

oli edelleen monipuolista. Siellä opetus ei kuitenkaan enää ollut leikkimielistä, 

vaan opettaja neuvoi ja rohkeni sanoa suoraan mielipiteensä. 

Lukion aloitin lähilukiossa, mutta vaihto-oppilaana olon jälkeen ”kun tulin ta-

kaisin, menin iltalukioon, koska minulla oli pahasti sekaisin kurssit, tulin kesken 

vuotta. Olisi ollut hankala mennä tavalliseen lukioon jatkamaan. Iltalukiossa ei 

ollut sitten enää ollenkaan kuvista.” Onneksi opinnot kansanopistolla jatkuivat, 

ja ”sitten kävin siellä. Sekin oli vain kerran viikossa. Säilyihän siinä kuitenkin se, 

että helpommin ottaa kotonakin pensselit esiin. Jos ei missään käy, saattaa unoh-

tua.” 

Lukioajalta on jäänyt merkittäviksi kokemukset vaihto-opiskelusta. ”Siellä oli 

hienoja erilaisia taidekouluja ja oli aikaa, kun opetustunti kestää 55 minuuttia ja 

joka päivä oli tekemistä”, mutta materiaalien omien hankintojen vuoksi kaikkea ei 

voinut tehdä.  

Taide on minulle tärkeä alue elämässäni. ”Se on harrastus mistä tykkään ja 

rentoutuu ja kai se on vaan sellainen mistä tykkää, kyllä muitakin harrastuksia vois 

olla mutta tietenki toi, kun jollakin lailla kuitenkin, kun oppii aina lisää mitä enem-

män maalaa.” ... ”tietenkin sellaista mietintää, harrastaa samalla, että jos ei ajat-

tele, kuhan maalaa vaan. Onhan se sellaista terapiaa ittelle.” Silloin ”mietiskelee 

silloin kaikkea mitä sattuu olee päällä menossa niin, kyllähän sitä attelee ja pyö-

rittelee mielessä niitä, mä oon muutenkin sellainen, että en tykkää kirjoittaa muis-

tiinpanoja ja vihaan kalentereita ja mappeja ja muita vastaavia. Yleensäkin järjes-

telen päässä ja tommosta ...”. Taiteen tekemisessä ”ehkä on sillai että, mulla ei oo 

ollu ainakaan vielä mitään sen suurempaa sisältöä. Tavallaan tuntuu, että opettelee 

ensiks entistä osaamistakin ja ehkä sellaisia silmää miellyttäviä juttuja on ainakin 
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nyt, että ei ole ollut ainakaan mittään semmosia aattenpaloa niissä. Ne on ollut 

siten enemmän esteettisesti itelle miellyttäviä juttuja ...” ”Kai se on, että kuvittaa 

sellaista itteään lähellä, niin sitten sellaisista väreistä tekee esteettistä.”. Tärkeää 

on se itse tekemisen tila: ”Flowssa saa mielen tyhjennettyä. Jos oikein niin kuin 

siihen hommaan keskittyy. Niin sen kyllä huomaa muutaman tunnin päästä havah-

tuu siihen, että on nälkä.” ”Se on tavallaan, että tyhjentää mielen, että lähtee liik-

keelle”. Maalaamiseen menee aikaa. ”Kyllä sitä tosiaankin sitä on 5–10 h viikossa 

vähintäänkin siihen aikaa. Tietenkin vaihtelee joskus, että alle kuukausi menee, että 

en ole tehnyt mitään ...” Tekemissäni maalauksissa on kauneutta, ja sellaisia asioita, 

joita ikävöin, ei varsinaisesti terapeuttisia aiheita, jos tarvis niin enemmin puran 

negatiiviset asiat lenkillä. ”Mä tykkään siitä ja se on mun harrastus” ... ”sitä sitten 

kuitenkin tulee hyvälle päälle, kun aikansa maalailee.” Lähimmäiset kannustavat 

tässä harrastuksessa ja onhan sekin mukavaa ”kun saa positiivista palautetta ja ke-

hujakin”. Maalaaminen ”vaatii harjoitusta” ja itse haluan vielä, haluan kehittyä ja 

opetella myös pelkistetympää ilmaisua, ”haluais tavallaan oppia vähän pois ja tyy-

litellä jotakin”. 

Opettajankoulutuksessa ”oon monipuolisemmin kokeillut kaikennäköistä”. Tai-

dehistoriallinen ymmärrys on avartunut ja kiinnostus herännyt. Kuvataiteilijan 

urasta en ole haaveillut, ”haluaisin, varmaan jollain tavalla, mutta tuntuu vähän 

sikavaikeelta, onhan se, haaveeksi jää ja on se vähän semmosta, mutta ... oon sitä 

mieltä, että se säilyy harrastuksena”. Opettajan työ on minulle sopiva, ”olen pit-

kään ajatellut opettajaksi, toisaalta mitä kaikkea sanotaan opettajan ammatista ... 

jää aikaa tämmöisillekin hommille ... ja muuta mä en ole sellainen virastossa istuja. 

Vapaampaa ja voi tehdä itekseen kuin pitkää päivää, jos haluaa”. ”... ja olen ku-

viksenopettaja juttua miettinytkin”, saisi yhdistää itselle tärkeät asiat ”tykkää olla 

opettaja ja tykkää maalata ja kaikkea kuviksesta yhdistää”. Opettajana minulle on 

tärkeää että ”jokaiselle suotava se mahdollisuus kokeilla, että tykkääkö siitä” ... ”se 

voi olla tapa ilmaista ja rentouttaa itseään” ... ”pienille lapsille täytyy innostaa ja 

koittaa saada harrastukseen mukaan ja innostuun asiasta”. 

Taide ”on niin laaja käsite eihän se rajoitu kuviin seinällä ... itse näen sen suu-

rempina kokonaisuuksina, historiallisina”. Toisaalta nykytaiteessa ”on sanomaakin; 

oon sitä mieltä, että jotkut menee ylikin”, mutta ”muuten niin ko vaikka Kiasmassa 

ars näyttelyssä niin siellä oli monia sellaisia ihania juttuja, että ei niiden tarvitse 

olla sellaisia esittäviä maalauksia. Ne on monesti ihania sellaiset kantaa otta-

vat”. ”Ehkä se on ollut itellekin sillai pimennossa vähän viime aikoihin asti ku ei 

oo viittiny kovin alkaa tutustuu siihen, eikä oo ollu mitään vastaan mutta ko ei tiiä 

mistä on ollu kiinni. Tietysti ne ovat sellaisia, että täytyy lukia ja ajatella ensin 
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miettiä itekin monia juttuja.” Oma taidekäsitys on viime vuosina ”avartunut, että 

ymmärtää muitakin asioita taiteeksi ja vähän oppinut taidehistoriastakin”. Taide 

on moniulotteista, ”sellainen kahtiajako on, että varmaan se on monella muullakin 

samallai. Ne on sitten erilaila kantaaottavia juttuja ... sisustustaulut ovat erikseen 

ja onhan niitä siltä väliltäkin.” Taiteessa tykkään sellaisista teoksista, joissa on kos-

ketuspinta omaan elämään, ”on jotain, tullaan siihen samaan” ... niistä ”välittyy 

sellainen tuokio tai hetki” tai sitten ne” on hienosti tehty. En tiedä, ne vaan miellyt-

tää silmää”. Pidän monenlaisesta taiteesta, myös valokuvauksesta. Niissä on tär-

keää että ”kuva on kaunis, mutta siinä on tavallaan semmoinen hetken tunnelma”. 

Arvot ovat minulle tärkeitä se ”että itellä on tietynlaiset arvot mitä haluaa kunni-

oittaa”, jos taide on ristiriidassa omien arvojeni kanssa ja ”herättää itsessä tosi 

negatiivisia tunteita” en pidä sellaisesta taiteesta, en esimerkiksi katsele sellaisia 

elokuvia, jotka ovat arvojeni vastaisia.  

Taide on ollut minulle tärkeää aina, ja ”varsinkin pienempänä. Se tavallaan 

vaikutti itsetuntoonkin, kun tiesi, että osaa tehdä jotain hyvin ja ties, että tuosta saa 

kehuja ja tekee sitten sellaista, mistä tykkää ja mitä osaa.” ... Taide on minulle 

tärkeää: ”en mä ole sitä niin hirveesti aatellut, mutta kyllä se on ollut aina osa 

minua koko ajan ... se on vaan osa persoonallisuuta, että siitä tykkää niin pal-

jon ...” ... ”Senkin takia halus sitä, tehä, että osaa tehä ja halus lisää oppia” ... ”Joo 

olin mä, tiesin ja aina oli itsevarma olo siellä kuviksen tunnila. Muutenkin olin aina 

koulunkäyntiin (kiinnostunut), että ei se ollut ainut”. Kun rakennetaan talo, niin 

haluaisin, että siellä olisi tila myös minun taiteen tekemiselle.  

Taidetta oppilaiden kanssa 

Nyt kahdentoista vuoden jälkeen ”edelleen mä maalaan ... säännöllisen epäsään-

nöllisesti” ”olen vanhanaikainen, mutta öljyväreillä maalaan edelleenkin” ja toi-

saalta on, ”haave, että jos mä jotain ... opiskelisin”. Mutta se, onko siihen perheen 

tai talouden puolesta mahdollisuuksia, onkin eri asia. Olen maalannut koko ikäni 

lukuun ottamatta erityisopettajan opintojen aikaa. Kaksi vuotta, jolloin jouduin pois 

kotikaupungista ja kun kävin kotona, ei ollut aikaa tai mahdollista lähteä maalaa-

maan. Maalaaminen on säilyttänyt urheilun ohessa tärkeän aseman. Kuten ennen-

kin, on ihana rentoutua muun vastapainona ja maalaaminen on minulle tosi tärkeää. 

Käyn edelleen maalamassa ”viikoittain”. Kansalaisopiston ryhmä on ”aika tiivis 

sakki. Mun isähän on siellä kans. Se on kans sellainen ihana asia tavallaan, mikä 

varmaan ... mää oon aina ollut isän tyttö, mutta se on varmaan yks semmoinen asia, 

joka on myös niin kuin omalta osaltaan siihen, että on samat kiinnostuksen kohteet 
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ja samat asiat.” Siellä olen maalannut ”15v lähtien aika lailla aika säännöllisesti”. 

Ja ”oon mä maalaillut sitten kesäisin kans”. Siellä on muutama opettajakin, ”ne ei 

puhu yhtään mistään peruskoulusta eikä mistään” muistakaan työasioista. ”Kyllä 

se vaan joku semmoinen niinku palokin liittyy, joka siihen on jäänyt. Tottunut, että 

se on jollain lailla rutiini elämässä.” Kun töissä ja perheen kanssa on kiirettä: ”Edel-

leen yksi ilta ajattelin, kun olin maalaamassa, että se on silti edelleen mikä on niin 

uppoutunut ihan täysin, huomaa yhtä äkkiä, että 2t on mennyt enkä ole edes ajatel-

lut mitään. On ihana, että on jotain mihin vain uppoutuu. Se on vain eri maailmakin 

sitten.” Onhan sitä paljon muutakin tekemistä, mm. urheilen paljon, ja se on tärkeää, 

ei puhetta töistä vaan jaettu yhteinen intressi ja mukavia ihmisiä.  

Taide on myös erityisopettajalle hyvä väliin haastavien oppilaiden opetuksessa, 

ja meillä onkin hyvä tiimi, jossa sitä toteutetaan. ”Välttämättä joka opetussuunni-

telmaidea ei toteudu” mutta ”se että kun ite tietää, että mitä iloa se voi tuottaa 

omaan elämään se, että tekee taidetta, niin sen eteenpäin vieminen toki se on myös, 

että on iloinen, kun näkee että sitä saa siirrettyä vähän jollekin”. Lasten kanssa”me 

on tehty ihan tyylikkäitä näyttelyitä ja kehystetty”. Pyritään ”pitää se laatu kohtuul-

lisen korkeana sielläkin”. ”Se on älytön elämys ... ja sehän on niille sellainen älytön 

ahaa-elämys. Ne ovat semmoisia älyttömän tärkeitä itsetunnon nostattajilla monen 

kohalla ... Havaita että mä teinkin jotain näin hienosti.” Tietysti oma tekeminen 

on eri asia.  

”Edelleen valokuvaan tosi paljon. Oikeastaan enenevässä määrin.” Me yhdis-

tetään valokuvaus seikkailukasvatukseen, ja lopputuloksena on jokaisesta oppi-

laasta oma kirja, jossa tuodaan hänen hyvää ilmi, sen puolustaminen koulussa on 

ollut tärkeää. ”Mä pidän puolia, että meidän rahoja ei viedä ja” voidaan vuosittain 

toteuttaa tämä kirjaprojekti. Siihen ”tulee ihania otoksia ... ideologiaa siitä miten 

me nähdään heidät ja he voi näyttää kivalta ...”. Kuvat on valittu tarkoin ja siten 

pikkuhiljaa kuvaamisesta tulee tärkeää myös lapsille ja itseluottamus kasvaa. Eri-

tyisoppilaistakin ”saa otettuakin kuvia missä ne näyttävät ihanalta ja kivalta ja ta-

valliselta. Ennen kaikkea tavalliselta”. Vuoden aikana tehdään jokaisesta nuoresta 

kirja, se on prosessi. Tämä kehiteltiin samoihin aikoihin kuin voimauttava valoku-

vakin. Kuvis on muutenkin mun oppilaille todella tärkeä ja mieluinen aine, ei kai-

kille, mutta monet haluavat sen myös valinnaiseksi aineeksi ja ovat siinä lahjak-

kaita. Se näkyy näyttelyssäkin. Tämänikäisille on tärkeää, että saavat onnistumisen 

elämyksiä ja itsetuntoa ... ja kun ne osaavat itsekin arvioida tekemäänsä, niin silloin 

on oltava aidosti omien mielipiteiden takana. Taiteen kautta voi tuoda esiin asioita, 

joita muuten ei voisi, se on mahdollisuus kertoa asioista ilman, että kokee itsensä 

noloksi. On mahtavaa, kun olemme itse saaneet porukalla suunnitella työmme, sen 



132 

mitä teemme yhdessä. Olen ollut tyytyväinen työhön, työkavereihin ja tiloihin, olen 

itse asiassa ollut aika onnekas, että olen itse saanut luoda työni luonteen, mutta 

ainahan sitä miettii vaihtoehtoja. Koulussa joutuu aina vastakkainasetteluihin ja 

olen joutunut pitämään omien oppilaitteni puolta paljon.  

Olen aina ollut isän tyttö, ja siihen liittyy myös tämä taideharrastuskin. Näyt-

telyä varten ”pitäis saada vielä selkeämmin enemmän aikaa ja idea siihen, että 

mikä se on se, mikä on se juttu mitä niin kuin tekis tavallaan, että ne olis toistensa 

kanssa ne työt, eikä ihan fiilisten mukaan tehtyä sillisalaattia, mitä sitten niin kuin 

tämmöisenä itseterapointina tulee tehtyä”. Olen vähän ”perfektionisti” tässä asi-

assa, ”haluaa että se on oikeesti vähän joku ajatuskin siinä” mukana. Näyttelyyn 

ei voi vain kerätä aikaisempia töitä. Nykyisen kaltaisessa maalaamisessa ”se ei ole 

pelkästään se taide, vaan pääsee oikeesti irtaantumaan omasta arjesta ja omista 

asioista, niin siellä tulee paljon semmoista, minkä idea on varmasti ollut siinä te-

kemisessä, ei niinkään lopputuloksessa”. Omaa näyttelyä ei sellaisista töistä voi 

tehdä. Teoksista ”osan oon antanut, kun joku on tarvinnut ja halunnut ja osa on 

toki ittellekin semmoiset seinällä mitä on nii kuin halunnut säilyttääkkin” tai sitten 

käyttänyt uudelleen”. ”Ne mitkä onnistuu ne onnistuu ja jotkut kestää aikaa.” 

Ammatin valinta on ollut kohtalonomainen prosessi, ”että kyllähän tuo on 

työnä niin raakaa” että en usko jaksavani erityisopettajana eläkkeelle asti. ”Mä 

mietin jo silloin, ennen kuin mä hain tänne yliopistoon, että mä voisin jäädä opis-

kelee kuviksenopettajaksi, mutta sinnekin oli vaan, mä oli syvästi rakastunut ja se 

ei ollut silloin oikeasti vaihtoehto, että mä olisin ollut” eri paikkakunnalla. ”Niin ei 

sinänsä ollut ollenkaan huono valinta ollut sekään” jäin tänne opiskelemaan ja nyt 

sitten vain töiden kautta erityisopettajaksi. Töitä on ollut aina ja kun hain luokan-

opettajan tehtäviä, ”tuli aina viimeisenä, että meillä olis koulussa tämmöinenkin, 

että erityisluokanopettajan paikka kans, että sä et ole siihen hakenut” niin löysin 

sitten itseni aina uudelleen erityisluokasta. Nyt kun on virka, niin voi lähteä opis-

kelemaan, myös ”nuo johtamisen puolen opinnot ja kiinnostaa myös jatko-opinnot”. 

Jos lähtee opiskelemaan niin ”jotkut asiat säilyy harrastuksena ja vaikka ei olis 

ihan nii kuin aineen opettajapuolelle, niin sitten omaksi iloksensa on sitten taas 

jotain vuoden taidekouluja, joita joskus voisi ehkä suunnitella”. Taiteen tekeminen 

on kuitenkin ehkä tärkeämpää kuin sen opettaminen. ”Mä oon monesti ajatellut, 

että mä meen ihan huviksenikin opiskelemaan valokuvaajaksi” ja jopa oman ku-

vaamon perustaminen opettajan työn oheen. Näyttelyissä tulee käytyä, aina kun 

näkee, että tuollaista olisi, niin sitten jossakin välissä ehtii myös käväistä. Joskus 

myös ystävien kanssa, mutta aika on rajallista. Joitakin elämyksiä on saanut, ja ne 

ovat liittyneet omiin maalauksiin ja nähtyyn taiteeseen. 
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Perhe on suhtautunut hyvin mun taiteiluun ja lapsetkin ovat löytäneet omat 

harrastuksensa, vanhimman vein ”taidekoululle kun se oli 1 lk, ja se on siellä kul-

kenut siitä lähtien”. On tärkeää, että jokainen löytää omat kiinnostuksen koh-

teensa, ”sekin, että harrastaa ja etsii oman jutun, niin olipa se sitten mikä tahansa 

järkevä asia”. Ei se ole ollut sillä tavalla tavoitteellista vaan lapsen ehdoilla tapah-

tuvaa. Mun sisarukset ovat myös kiinnostuneita erilaista taiteista ja käsillä tekemi-

sestä.  

Taide merkitysten reflektiona 

Maalaan myös kotona, vaikka omaa ateljeeta ei olekaan. Yhden tärkeimmistä maa-

lauksista olen tehnyt onnettomuudesta, joka meille sattui. Sen maalaaminen konk-

retisoi, kuinka elämä vaikuttaa omaan maalaamisen. Ennen kuin pystyy maalaa-

maan, piti saavuttaa asian kanssa tasapaino. Naapurin koira hyökkäsi lapsen kimp-

puun takapihalla ja melkein raateli hengiltä, kaulavaltimo oli millin päässä ja leik-

kaus kesti monta tuntia. ”Se oli semmoinen mikä pyöri, että kyllä tuommoisetkin 

vaikuttaa aivan hirvesti mitä suoltaa, mitä niinku maalaat. Kyllä mä siinä huoma-

sin, vaikka olen aina vähän ajatellut, että olen realisti ja jalat maassa ihminen. En 

ole sellainen huuhaa taiteilija, joka lähtis, mutta kyllä mä näin, että hirveen 

takkusta tuottaa mittään ja vähän semmoinen olo yliherkäksi pensselin läpi tau-

lusta. Sit kun se homma rupee olee ohi, että voi huokasta ja se säikähdys ja kaikki.” 

Olen tehnyt siitä suuren maalauksen, jossa on läsnä äidin rakkaus ”Mä en oo hir-

veesti ees kellekään puhunut” paitsi miehelleni. Muut vain ihastelevat sitä hienona 

suurena maalauksena. Se on kodissamme keskeisellä paikalla korkealla seinällä ja 

maalauksen tekeminen oli tärkeää, se piti vain tehdä. ”Ne on sellaisia joita ei kau-

heesti niin kuin tarvikkaan selittää, että. Sit loppupeleissä, kun rupee aattelee, niin 

onhan niissä töissä aina jotakin. Jotaki juttuja, mutta se on eniten semmoinen, että 

minkä mä tiedän täysin tietoisesti mistä se rupes tulee, että sen halus tehä sitten. 

Mutta ennen semmoinen mikä vaikuttaa ja kokemukset olipa ne mitä tahansa mitkä 

vaikuttaa, kyllä ne tulevat siihen se on tavallaan väylä käydä läpi, että tekee tai-

detta taikka kattoo sitä. Olipa se sitten maalaamista kuvaamista mitä tahansa se 

on myös sitä asioitten omien asioitten järjestelyä sitäkin” Nyt maalaaminen on 

mennyt enemmän pelkistävään ja tutkivaan suuntaan, ”jonkun eläimen jota olen 

tutkinut joutsen, hevosia, tiikereitä, oravia, melkein mitä sun sattuu ... muotokieliä 

ja liikettä ja miten menee lihakset ja miten menee, sen olen tehnyt huolella, mutta 

kuitenkin sillain pikkusen pelkistetympään suuntaan mennyt sen suhteen miltä se 

lopputulos näyttää”. Nyt maalamisen kohteena on ollut aivan muut eri yhteydessä 
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kohtaamani mielenkiintoiset mm. naiseuteen ja vanhoihin muotilehtien kuviin liit-

tyvät asiat. Aihe lähti liikkeelle, kun ”kattelin noita 50-luvun muotikirjoja”. Olen 

myös kokeillut uusia tapoja maalata perinteisillä materiaaleilla. ”Haluaisin mä 

kyllä näin niinku tehä siis maalata vieläki tehä enemmänkin, mutta se on jälleen se, 

ettei kaikkeen repee.” Näyttelyissä käyn ”jonkun verran, mutta vähän harvemmin”, 

ajan määrä rajoittaa. ”Monesti tulee, mä saatan kattoa, että tuommoinen näyttely 

on menossa, mulla on takaraivossa, että käyn jos kerkeän ja jossakin se tulee yht-

äkkiä se sauma, että mä ehdinkin nyt piipahtaa sinne ja mä käväsen yhtäkkiä, mutta 

paljon enemmän haluaisin käydä kyllä”. Lapsille on tarjottu mahdollisuus taiteen 

kokemiseen ja vienyt niiden oman ”kiinnostuksen mukaan harrastuksiin, kyllä aika 

paljon tumpannut syöttänyt ja vienyt testille ja sieltä ne imee sen mikä niitä itteä 

kiinnostaa”. ”Mä aattelen, että se mahdollisuuden antaminen on hirmu tärkeä, 

mutta loppupeleissä lapsikin on oma ihminen” ja tekee lopulliset valintansa itse. 

Näin uskon myös omien vanhempieni ajatelleen. 

Kymmenen vuoden päästä maalailen edelleenkin. Näyttelystä” en oo itse asi-

assa ihan varma onko sitä pidetty vielä 10 v päästä, mutta mä toivon, että olen 

tiellä sitä kohti”. Maalaamista jatkan mutta ”tekis mieli jotenkin sitäkin oppia lisää”, 

ja toivottavasti työrintamalla on jotain tapahtunut ”tai sitten mä oon vain muuttu-

nut”, myös ”jatko opinnot kiinnostaa kans paljon tällä hetkellä”. ” Vahvasti epäilen, 

että se taide kulkee mukana ja pysyy harrastuksena.” ”Mä aina olen ajatellut, että 

mulla on sellainen selkee visio, että joskus mulla on, että mä ehkä joskus opiskelen 

valokuvaajaksi tai mä teen jotain taidejuttuja vuoden tai pidän vuorotteluvapaata, 

sitäkin olen uhkaillut.” Jotenkin luulen, että jonkinlainen irtiotto tästä arjesta pitäisi 

tehdä ... 

Koonti 

Leena kuvaa omassa kertomuksessaan, kuinka on kasvanut taiteeseen isän kanssa 

harrastamisen myötä. Nuoruudessa rakastumisen myötä Leena joutui tekemään 

kompromisseja taiteen, ammatin valinnan ja perheen välillä. Tästä huolimatta ker-

tomuksesta tulee ilmi, kuinka taiteen tekeminen on säilyttänyt asemansa elämässä, 

varsinkin vapaa-ajalla, mutta se on tärkeä osa myös työtä. Lapsille halutaan tarjota 

mahdollisuus merkitysten löytämiseen myös taiteessa. Leenalle taiteen tekeminen 

on aina ollut tärkeää, mutta aikuisiällä taide on tuonut myös työhön erityisen mer-

kittävän ulottuvuuden opettajuuden kautta. Taiteellista osaamista on mahdollista 

hyödyntää myös erityisnuorten parissa. Aikuisuudessa taide muodostuu elämän 

merkittävien asioiden ja identitetin reflektioksi. Leenan elämässä taide on ollut 
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koko ajan tärkeä tekijä ja kertomuksessa Leena arvelee taiteen olevan merkittävää 

myös tulevaisuudessa. 

6.3 Minnan kertomus, taide elämäntapahtumien ja tunteiden äärellä 

En ole koskaan ollut piirtäjä, ensimmäiset muistoni kuvien tekemisestä ovat väri-

tyskirjasta ”mä en hirveesti muista, että olisin niin kuin piirtänyt oikeastaan 

ikinä”.”Ensimmäinen tuommoinen ku oon ollut piirtämisen kanssa tekemisessä on 

ollut varmaan joku värikirja.” ”Minulla on aina ollut värejä ja muistan myös aina 

tehneeni jotakin, mutta lapsuudessa piirtämistä ei pidetty mitenkään arvostettuna 

toimintana ja sama asenne oli itselläkin. Aina on ollut värejä aina mä oo jottain 

tehnyt, mutta ei niitä oo säilytetty mittään ja ei niitä ite muista, ei mulla oo sillai 

ite niistä mittään semmoista, että niitä ois joskus pidetty jonakin tai ne on vaan 

ollut sellaista tuhertelua, mitä nyt lapset sitten tekkee, siis semmoinen asenne on 

ollut vähän itelläkin ja ehkä miedän perheessä ei oo ’erityisesti arvostettu’. Olen 

ite tehny synttärikortit ihan pikku pennusta asti.” Se oli luovaa tekemistä,”mulla 

oli bravuuri, että joku kukka olikin joku muu kuin sitten kukka niissä kor-

teissa”. ”Mulla on ollut penskana aika tiivis kaveri, mutta mä en muista, että me 

ois yhdessä piirretty” ja kun vielä ”mun naapurissa oli mun ikänen tyttö, joka oli 

aivan tautisen hyvä piirtämään” ihailin sitä, ”ja sitten niitä omia juttuja on pitänyt 

semmoisena tuherteluna”. 

Muutin 4-vuotiaana uuteen kotiin, jossa asuin 17-vuotiaaksi. Vanhemmat oli-

vat vuorotöissä ja isovanhemmat hoitivat usein meitä. Isä oli myös osan ajasta työt-

tömänä. Olin vanhin lapsi, ja me oltiinkin aika paljon kolmistaan. En ole ollut päi-

väkodissa, vaan seurakunnan kerhossa. Itse en ollut lapsena päiväkodissa, joten 

sieltä minulla ei ole muistoja. Kävin seurakunnan kerhossa, mutta sieltä minulla ei 

ole erityisiä muistoja. Mutta ”mä en oikeestan pitänyt varhaislapsuudessa kuvatai-

detta mitenkään merkityksellisenä, tai se on olut vähän niinkö juoksennellaan jos-

sain pihapiirissä samanlainen sellainen ajanviete” ... Mummolasta muistan muu-

taman kultakauden taidejulisteen, mutta nekään ei ole mitään merkittäviä muistoja. 

Koulussa ala-asteella kuvis oli aina ainoa kasi ja ”mua pidettiin kotonakin 

enemmän sellaisena intellektuellina ko taiteilijana”. ”Sisko on sitten musiikillisesti 

lahjakkaampi ja mä sitten pärjäsin kouluaineissa ja oli katkera pala, kun kuvis ei 

noussut, se ei noussut koko ala-asteen aikana. Siten mä vaan totesin, että se on 

jotain mille ei vaan voi mitään”.  

”Joo no olin mä olin ala-asteella valokuvauskerhossa 3 tai 4 lk, yhden tai kaksi 

vuotta. Mä sain kans oman ensimmäinen kameran kolmannella tai 4 lk.” Samalla 
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minusta tuli perheen kuvaaja. Myös äiti oli innokas kuvaaja, ”mutta ei se pitänyt 

niitä niin kuin valokuvina, ne oli muistoja, ne oli sellaisia hetken tallentamisia. 

Eikä se ole sillai kriittinen, että ei se kato niin ku, onko tässä valot oikein ja onko 

tässä nyt sommitelmaa ja ne on kuvia, niin kuin postikortti.” En osannut arvostaa 

äidin tai enon kuvia koska niistä, ”sellainen taiteellisuuden myytti on puuttunut, et 

ne on niitä juttuja ... niitä ei pidetä että ... aa taidetta”. Enolla kiinnostus valoku-

vaukseen oli lähinnä tekninen.  

Ala-asteella ope oli vasta valmistunut ja liikunnallinen, opetus ”oli vähän sel-

laisia niin kuin perinteisiä luokka-aiheita ... linoista mä tykkäsin silloinkin” ja 

muistan yhden onnistuneen työnkin: ”Se oli opettajainhuoneen seinälläkin sitten.” 

”Me kyllä tehtiin aika monipuolisesti, että piirrettiin ja maalattiin ja lyijyky-

nällä ja vesiväreillä ja oli kolmiulotteista just jottain savikuppeja ja semmosia 

mutta, niin ...”. Näytettiin tekniikka ja työ tehtiin kahdessa tunnissa valmiiksi. Ope-

tus oli periaatteessa monipuolista, mutta en kuitenkaan kokenut sitä hyväksi. En 

myöskään muista, että taidekuvia olisi ala-asteella katseltu. ”En muista, että oisko 

yhtään kuvaa katottu.” Opetus ”Ala-asteella se oli enemmän sitä, että näytettiin, 

opeteltiin tekniikka ja annettiin joku aihe ja sitten se tehtiin ja se oli kahdessa tun-

nissa valmis. Ei sitä hirveesti.” Merkittäviä töitä en muista ala-asteelta, vaikka yksi 

linotyö päätyi jopa opettajien huoneen seinälle. Kaikki työt tuolta ajalta on hävitetty. 

Eräänä syynä on ehkä itsekriittisyyteni. Olisin halunnut paremman numeron, jota 

en saanut ponnisteluista huolimatta. ”En ollut hyvä, kun en saa kymppiä”. Koulussa 

numero oli tärkeä ja siihen aikaan itseä verrattiin kavereihin, silloin muiden mieli-

piteillä oli suuri merkitys itselle. ”Mä olen ollut niin itsekriittinen, että jos mä en 

saa tästä kymppiä, niin mä en voi olla hyvä. Muhun on hirveesti vaikuttanut mitä 

muut sanoo ja niin kun nyttenkin.” 

Taide muuttuu merkitykselliseksi 

Yläasteelta muistan ensimmäisen todella merkittävän taidekokemuksen. Se oli ”tai-

demuseolla taidenäyttelyssä ja siellä oli Jarmo Mäkisen yks sellainen suihkutta-

malla tehty maalaus, joka teki muhun ihan hillittömän vaikutuksen”. ”Mä vieläkin 

muistan, minkälainen se oli ja mä olen yrittänyt mettästää sitä julisteena. Mä olen 

nähnyt sen vain ja sen yhden kerran yli kymmenen vuotta sitten” ... ”Ja tuota ... 

siinä oli joku semmoinen, se oli, niin raju sellainen raju, niin poikkeava siitä tai-

teesta mitä on tottunut näkemään näitä maisemakuvia ja tämmostä lässytystä. Siinä 

oli ladattu niin paljon tunnetta ja siinä oli punasta ja voimakkaat värit, ja sit siinä 

oli iso kotka, joka oli kiven päällä, ja sit sen kynsissä oli naisen pää. Tämmöinen 
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on jossain taidemuseossa. Kun sä kävelet portaat ylös, niin se on heti siinä, ei kun 

se oli heti siinä takana, niin olikin, heti portaitten takana toisessa kerroksessa. Ja se 

iski, se iski kovasti.” Ajattelin että ”vau, toi sopis makuuhuoneeseen. Hähähäh ... 

kaikki muut oli ihan kauhuissaan. Se oli niin vahva ja se oli niin semmoinen syvä 

lataus ja niin tuota voimakkaat värit ja iso semmoinen kontrasti kylmä lämmin 

kontrasti”. ”Se meni kyllä sielun syövereihin. ... siinä oli vähän sellaista kapinalli-

suutta, semmosta niin ko raakuutta ja semmosta, vähän semmosta mitä ei ...se oli ... 

siihen aikaan tuntu minusta aika rohkealta työltä. Vähän semmoinen anarkian 

hetki”. Yläasteen aikoihin aloin myös käymään jonkin verran taidenäytte-

lyissä, ”mutta mä jotenkin ei niin hirveesti kolahtanut. Mä en oo niin ko oikein 

tykänny semmosesta, että monta kertaa oon käyny näyttelyissä ja kattonut, että no 

oli näyttely. Ainahan sieltä saa jotakin, ja onhan ne kivoja mutta mä en oo oikein 

jaksanut oikein ja varsinkaan silloin vielä perehtyä niihin ja kattoa, et siinä täytyy 

olla sellainen mikä iskee heti”. 

”Ja sitten tuota jouluna, ko pitikö siellä numeroita, no mitähän siitä nyt taas 

tuli, ja sit se opettaja katto mua ... jaa no mä annoin sulle täyden kympin”. Numeron 

nousu oli merkittävää, varsinkin kun kaverillakin on aina ollut kymppi. Siltä 

ajalta ”Mulla on ensimmäiset työt, mitä mulla on itellä vielä tallella. Kaikki muut 

mä olen hävittänyt”.  

Kokemus oli merkittävä itseen suhtautumisen kannalta. ”No silloin sitä alko 

ajattelemaan, että se rohkas hirvesti tekemään ite ja uskoi, niin että mähän oikees-

tan voinkin olla hyvä. Mullahan voikin olla näkemystä, että ehkä tää voikin olla 

jotain muutakin kuin, että mä saan piirtää samanlaisen kuin tuossa on. Siitä lähtien 

se oma ... sellaisen luovuuden kasvu, ... niin kuin ihan erillä lailla.” 

Yläasteen numero oli tärkeä ja ”lukioon mä menin sitten itsevarmana, että mä 

kuulkaa olen taiteilija, että älkää kuulkaa tulko selittämään mulle tätä mun työtä 

ja hehe ... elikkä vaihdoin koulua. Lukiossa meidän ryhmässä oli sitten kanssa sel-

laisia taitavia tyttöjä, jotka tehä näpersi ... Mutta siihen mä en tuntenut yhtenäi-

syyttä näitten tyttöjen kanssa, että kun siellä värkkäs. Ne on hirveän taitavia ja 

hirveän hyviä, mutta mä en voi oikein arvostaa semmosta.” ”Se oli ”latteaa”. Tai-

teessa piti olla ”vähän sitä sielua sisään, eikä vaan menty sillee helpolla”. ”Tai-

teessa ei saa arastella, siinä pitää uskaltaa panna itsensä peliin.” ”Mulla on oi-

keestaan sellainen hirveen kriittinen. Jos mä oon nyt sitten oikeen rehellinen sen 

suhteen että, mulla on radikaalit asenteet, että joko mä tykkään tai en tykkää. se on 

niin kuin yhdentekevä, tai sitten se on vau- ... iso juttu.” Siltä ajalta on muitakin 

kokemuksia ” just se, kun ei yhtään tiennyt yhtään tavallaan, mikä siinä oli se pro-

sessi siihen johtanut, ei ollut nähnyt niitä aikaisempia töitä ja muutenkin se on ehkä 
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sellainen taiteeseen pitäis ehkä perehtyä niin paljon syvällisemmin, kuin mitä mulla 

on. Mulla on kuitenkin aika pinnallinen käsitys ja semmoisen tunteen pohjalta 

hmm ... tuosta mä tykkään tuosta mä en tykkää”. 

Lukion jälkeen menin au pairiksi, sieltä muistan vain yhden roisin työn oman 

huoneeni seinältä. Sen jälkeen hakeuduin Tanskaan opettajankoulutukseen vuo-

deksi. Siellä piti valita sivuaine jo ensimmäisenä vuonna ”ja mä otin sitten kuviksen, 

mutta siellä mä en oikeastaan tehnyt mitään” tai ”saanut sitten hirveesti ai-

kaiseksi”, ... ”mutta siellä tuli semmoinen että kuviksen halus jotenkin yhdistää 

jotenkin omaan työhön” ... ”kuvis olisi se mun juttu”. 

Sitten kun tulin Suomeen opiskelemaan opettajaksi ”täällä oli ensimmäinen 

kurssi, taisi olla piirustusta ...” se oli aluksi ahdistava kokemus, ”tuli sellainen olo, 

että äh ei musta ole mihinkään. Mutta sitten piirtäminenkin on sellaista, että kun 

sitä jaksaa sisukkasti tehdä ja kattoo ja tehdä ja kattoo, niin niistä saa kuitenkin 

hyvännäköisen”. ” Siinä sitten tuli semmoinen, että ehkä mä osaan sitte ... teempä 

näin”. Kokonaisuutena olen ollut opettajankoulutuksen opetukseen tyytyväi-

nen. ”Täällä on sitten kenttä avautunut enemmän, että on kokeillut niin paljon eri 

juttuja.” Tuli onnistumisen kokemuksia, mm. ”Siinä varmaan ensimmäisiä kertoja 

tuntu, että hitsi mähän osaan piirtää.” Merkittävintä kuitenkin oli, että tällöin syn-

tyi tunne tekemisen merkityksellisyydestä. ”Mut silloin tuli kans semmoinen, että 

jotenkin just se, että pääsee tekemään näitä hommia ja sitten kun saa tehtyä jotain 

niin sitten tulee hyvä fiilis. Pohdin koko ajan ajatuksia ja ideoita, mutta siten jus-

tiinsa, on näin, että viimeisenä päivänä tulee ja tekee jotain. Sitten kun on viimeinen 

dedline, niin sitten puristaa sellaista itsestänsä irti.” Perehdyin eri taiteilijoiden 

tuotantoon ja elämään ja sain sieltä vaikutteita omaan tekemiseenikin ... ”ja taval-

laan siinä tuli sellainen olo, että nyt on tehnyt jotain ite, että tää on mun juttu, että 

tää on mun idea, että mä teen tämän näin.” Oli esikuvia, joilta sain vaikutteita,”mä 

keksin sen siinä tilanteessa ite ja silloin tuli semmonen, että hitsi mähän voin olla 

luovakin”. Taide ”toimii sellaisena inspiraation lähteenä, että miten tuon ite vois 

tehdä, miten mä voisin käyttää, miten mä tota muuttaisin. Ja sitten on mitähän ... 

sitten on jännä niin, että mitä elementtejä sitä sitten itellensä poimii”. Taide rupesi 

elämään henkilökohtaisella tasolla.  

Opintojen aikana hakeuduin opiskelijavaihtoon yliopistoon, jossa on myös tai-

teiden tiedekunta. Siellä tehdyt ”taideopiskelut taas vaikutti minuun ihan hirveästi. 

Siellä mä kävin paljon näyttelyissä varsinkin näyttelyn avajaisissa”. Tutustuin tai-

teilijoihin ja tällöin pääsin osalliseksi taideyhteisöstä ”siellä on niin pienet piirit, 

niin niihin on niin helppo, oppi tuntee samat ihmiset siellä pyöri koko ajan”. Oma 

tekeminen vahvistui, ”opetus oli intensiivistä ja vaativaa”. ”Siihen sisältyi koko 
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ajan tutkimus. Piti koko ajan ettiä vastaavia juttuja kirjoista. Siellä sitten tutustuin 

Picassoon ensimmäistä kertaa oikeestaan. Ensimmäistä kertaa silleen, että se nii 

ko iski.”  

Kun olin vaihdossa xxxx:ssa taiteiden tiedekunnassa, tein itselleni merkittävän 

maalauksen. ”Ku (teoksen nimi xxxx) laitettiin seinälle, silloin oli sellainen olo, että 

meikä on kingi. Hähähää ..., että silloin tuntui hyvältä, vaikka itsekin tiesi, että 

siinä nyt olisi ollut parantamisen varaakin ja eihän se nyt kuitenkaan ole niin hyvä 

ja näki paljon puutteita, mutta se kuitenkin ... ehkä just se, että se ei ollut mikään 

koulutyö, mä tein sen ite. Omalla ajalla, vaikka se laitettiin ja yhdistettiin koulu 

hommiin ja se oli minun kaikki, siinä oli ne elementit mitkä kuulu siihen minun 

kokemukseen siihen mennessä (paikassa xxxx). Se oli semmosta ... mun päiväkirja 

ninko. Että siinä on ne ilot ja surut, josta mä en välttämättä kerro muille.” ... ”Lop-

pujen lopuksi olen tehnyt vähän semmoisia mitkä olis ollut ihan omia juttuja millä 

ei olisi ollut mitään tekemistä kouluhommien kanssa. Tavallaan uutta, että pääsee 

vähän irti tästä niin, akateemisesta maailmasta, tai silleen että se on tukena siinä, 

mutta että niitä töitä ei tehdä sen takia, että ne on kouluun ja ne arvostellaan ja ne 

pittää tehdä. Vaan että pääsis siihen, että tekis vielä ite koska hauaa tehdä, koska 

ne haluaa tehdä, koska ne on saatava tehdä.” Tehdyt työt ovat tärkeitä identitee-

tille ”Ehkä se on sitä, että mä haluan näyttää itelleni ja muille, että musta on, että 

mä pystyn siihen”. Silloin oli tärkeää, ” että mä voin olla taiteilija, sillä on sem-

moinen” ... ”kun olin ostamassa maalarinteippiä, niin kassalla yks tyyppi sitten 

kysyi, että ootko sä taiteilija”. Olisikin mahtavaa ”jotenki se, että sais joskus sanoa, 

että mä olen taiteilija”. 

Myöhemmin olen kokenut voimakkaasti mm. van Goghin työt. Kun me-

nin ”Dorsauhin ... yhtäkkiä astuikin huoneeseen ja et se oli ihan hillitön. Siellä se 

oli ihan hillitön. Siellä se oli tämmöine iso juttu ... menin sinne ja katoin sitä mu-

seota ympäriinsä, eikä ollut sellaista ... oli jo pitkä päivä ja väsynyt ja no joo min-

kälaista se nyt siellä museoissa on. Siellä katellaan ja kierrellään ja sitten taas 

kävelin yhteen uuteen huoneeseen, pysähdyin siihen ja jäin katteleman ympärille 

ja tuli sellainen ole, että ooo ... oioi ... yhtäkkiä niin kuin tajus, että on ympäröity 

niillä nimenomaan van Goghin töillä. Jotenkin siihen tuli sellaista sähköä, niin 

kuin energiaa. Siinä oli kyllä muitakin Monet´n työ mun mielestä ja Degasia ja 

samassa tilassa, mutta ne ... siinä värit tuli ja sitten se, kun ne olikin yhtäkkiä siinä 

lähellä ja pääsit kattomaan sitä siitä vierestä. Kaikki ne viivat ja se värien käyttö, 

kun paksut maalikerrokset, se oli niin vaikuttava sellainen kolmiulotteinen, kolmi-

ulotteisia ne työt ja miten ne jotenkin eli aivan käsittämättömällä tavalla”. Niiden 
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merkitys on siinä että ”varmaan joihinkin ainakin liittyy sellaisia ainakin mieliku-

via, että ne yhdistää johonkin” omaan elämään tai tilanteeseen. ”Siis esimerkiksi 

yks on tuo Monet`n minkä se on tehnyt vaimonsa kuolemasta, must se näyttää aivan 

eskimolta jossain lumipyryssä. Ja mä tykkään siksi siitä taulusta, koska siitä tulee 

mulle itelle tämmönen eskimo lumipyryssä ja se, miten ne värit menee. Ei se mulle 

ole hänen vaimonsa kuolema mulle, siinä on jotan muuta. Mutta Van Gohin kanssa 

sitten niin ... ne on vaan yksinkertaisesti vaan niin vaikuttavia. Voinhan mä selittää, 

että siinä on se, viivan käyttö on niin upeaa ja todella persoonallista ja rytmi, miten 

se kulkee siinnä ja sitten. Ne vaan, ne on”. Palasin vielä myöhemmin tähän huo-

neeseen. 

”Mä nään itessäni paljon potentiaalia moneen asiaan ja mä haluan tuoda sen 

ulos ja mä haluan tehdä jotain semmoista, joka tyydyttää mua, että mä voin sanoa 

joo, et se on mun, että mä oon ylpee siitä. Ei se, että muut sanois, että lässyn lässy, 

olalle taputusta, mutta se että ite tykkäis. Ja on siinä sekin, että se olis mukava, jos 

sais vähän mainettakin ja kunniaa, siis, että pysyis saamaan arvostusta alallaan. 

Mutta siihen nyt on aika pitkä aika.” ”Äitille just kirjoittelin sieltä, että ehkä musta 

oiskin johonkin tai ehkä mä pysyisin tekemään.” Mutta täytyy vain todeta, 

että ”meillä Suomessa ei elä taiteilija!”. Sen vuoksi opettajan työ onkin hyvä, 

että ”ehkä pysyis sitten tekemään ehkä niitä omiakin juttuja”. Haaveilen omasta 

näyttelystä ”Siitä mää haaveilen, mä laitan vielä joskus näyttelyn pystyyn”. Kaveri 

kysyi yhteisnäyttelyyn, mutta paikka ole itselleni sopiva, ”jos mä haluan näyttelyn 

pystyyn, niin se on sitten kunnon näyttely, eikä mikään ...” satunnainen tila. 

”Nyt en ole käynyt esimerkiksi xxxx näyttelyissä ollenkaan. On ollut har-

voja ...?? Siitä on huono oma tunto, miten voi olla mahdollista. kun minä en edes 

seuraa kotikaupunkini taide elämää pätkän vertaa. Kai se alkaa olla jo semmonen, 

että pitäs iskee identiteetin päälle” ... ”kun minä en nyt ole käynytkään, että pitäis 

käydä katsomassa ihan vaan sen takia, että vois sanoa, että on käynyt katsomassa.” 

Tulevaisuudessa aion olla aktiivinen taiteen alueella. ”En minä tiedä onko se kun-

nianhimoa vaan onko se huonoa itsetuntoa, vai mitä se on, että mä haluan olla 

jotain. Ja se jotain okei mä voisin olla hyvä kirjailija, mä voisin saada kirjoitettua 

hyviä juttuja. Mutta mä voisin olla hyvä taiteilija, että mä voisin saada tehtyä hyviä 

juttuja. Mä en tiedä mitä ne ois, oisko ne ehkä ne vois olla valokuvia, ehkä ne vois 

olla maalauksia, ehkä ne vois olla grafiikkaa, ehkä ne vois olla kolmiulotteista jo-

tain.” ”Ja ehkä just se, että mä olen kiinnostunut niin monensta, niin sitten yhdistyi 

jossakin vaiheessa mullakin siihen ... Mä olen keräillyt kaikenmaailman krääsää. ... 

sulkijaa ja kuitenkin koko ajan kuitenkin keräs jotain aineistoa ja sitä kautta tulee 

sellaisia ideoita, että mitä mä näistä teen.” 
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Vanhemmat eivät ole arvostaneet taidetta eikä lasten taiteellista toimintaa tu-

ettu. ”Mä en vieläkään näytä meidän äidille mun töitä, koska äiti kirjoitti mulle 

(vaihdossa ollessani), että taiteella ei elä”. Äidin mielestä ”minä haaskaisin lah-

jakkuuteni ... niin se tuntuu sen mielestä haaskaukselta, jos minä rupeisin tekemään 

tosissani taidejuttuja”. Äiti oli jonkin verran huolissaan kuvien tekemisestä ja mah-

dollisesta taiteilijan urasta. Se olisikin halunnut minusta lääkärin. Mutta kaikesta 

huolimatta ”se haluaisi ne seinällensä, mutta ei se ole niitä nähnyt. Mutta niin ... 

nyt sitten kun muut arvostaa, niin hän haluais näyttää ... että en tiiä”. Nykyään 

myös äiti on ollut mielissään valmistuttuani kunnon ammattiin.  

Olen luonteeltani innostuva ja kun hain opettajan paikkaakin, niin sanoivat, 

että ”mä saan olla se inspiraatio, että mä olen se, joka innostuu ja hullaantuu asi-

oista hähää ... kai se on aika totta ja pätee myös tässä minä taiteilijana sarallakin 

ja minä taiteen tulkitsijana saralla”. Itsekin pidän opettajan työtä itselleni sopivana 

ratkaisuna: ”Luokanopettaja juttuja mä tykkään sen takia ite, että saa olla kiinnos-

tunut kaikesta. Ei ole sellaista juttua, mistä et saisi olla kiinnostunut ja viedä sitä 

luokkaan.” 

Taide kietoutuu elämään  

Nyt kun arvioin vanhoja haastatteluita, niin haluaisin nostaa esiin vielä vanhem-

pieni suhtautumisen. ”Niistä jotenkin tuli sellainen vanhempien rooli esille ja se on 

tässä iän mukana vähän häirinnyt? ... Et semmoinen ... ajattelen itseä vanhempana, 

niin kuin käytännössä minkälainen minä olen kasvattajana ja minkälaisia eväitä, 

tavallaan eväitä, ja toiveita ja vaatimuksia mä oon asettanut mun oppilaille tai mun 

vanhemmille lapsille ... ja toisaalta minkälaisia mahdollisuuksia tarjoan”. Nyt ym-

märrän asian heidän huolehtimisena minun tulevaisuudestani. ”Et silloin sitä ajat-

teli enemmän et, että kuitenkin on jollain lailla musta ittestä ja omista valinnoista 

kiinni. Mutta nyt ehkä on vielä niin kuin kirkastunut se, että vaikuttaa siihen muu-

tama muukin juttu siihen mitä minä haluan.” Samoin olen ymmärtänyt, että omiin 

valintoihin vaikuttavat monet asiat. ”Aika realistinen käsitys itestä paistoi läpi, että 

ei se niinku se taiteilijan se elämän ura helpolla aukea.” Oma valokuvaamiseni on 

vähentynyt kovalevyn hajoamisen jälkeen, ”mihin mä uskaltaisin ne tallentaa niin, 

niitä jää vähän vähemmän ottamatta” ... ”Itellä se taide on vähän mennyt sinne do-

kumentaarisuuteen. Et mä kuvaan niitä muistoja enemmän, kuin sitten että kuvaisin 

taidetta”, kuten enolla ja äidilläkin. ”Mut joo ... kyllä mä edelleen valokuvaan, sit 

mä oon välillä aina maalannut, et mulla on harrastuksena, että mä haen lähinnä 

sellaisen täydellisen epätäydellisesti Aalto yliopiston kuvataideopettaja linjalle. Mä 
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olen hakenu sinne muutamia kertoja tässä vuosien varrella ja kerran hain tonne, 

mikä se on se mistä tulee taiteilijoita ... Kuvataideakatemia.” Hakeminen on ollut 

samalla myös syy tehdä maalauksia: ”Et sitten on jokin tavoite, että miks mä näitä 

teen, niin se vähän motivoi. Kun mulla ei ole tavoitteena, että mulla olisi joitain 

näyttelyitä tulossa tai sitten jotakin.” Kuvataideopettajuus kiinnostaa, mutta en 

usko, että saan sitä. Silloin pitäisi lähteä xxxx, ”en mä ihan sitä hirveesti halua, että 

mä olisin oikeesti valmis lähtee xxxx opiskelemaan”.  

Kuvataiteen opettaminen on vaativaa mutta mukavaa ja itselle tärkeää. ”Siis 

kuviksen opettaminen on ihan hirveetä. Se on, aina on joku muksu joka niin kuin 

on niin vastahankaan, ja joutuu aivan älyttömästi vielä tekemään sitä työtä, että 

saa sen tekemään yhtään mitään. Se on tosi silleen rankkaa. Mutta mä tykkään siitä 

hirveeästi, mulla on ollut aika paljon kuvista tähän asti. Milloin sitten oon ite pa-

nostanut panostanut keraamikkaan. No niin että koulun keramiikka vastaava ihan 

yks nolla”. Nykyään olen innostunut keramiikasta ja käyn kansanopistolla sitä te-

kemässä 4h/vk ”siellä mä oon käynyt nyt useamman vuoden”, siellä on erinomaiset 

tarvikkeet ja tilat, ”siinä on sellainen oma aikansa ja paikkansa”. ”Noista omista 

projekteista muutamia sellaisia mihin mä oon oikeesti oon panostanut ja mä oon 

ollut ite tyytyväinen ja olen ollut tosi innostunut, sillee no jotenkin itellekkin sel-

laista mistä voi olla ylpee”.  

Käyn Helsingissä taidenäyttelyissä: ”Mutta ei mulla oo sellaista ihan hirveetä 

semmosta, että mun olis pakko kaikki aina nähä, sellaista mulla ei ole. Sit mä oon 

käyny lasten kanssa.” Näyttelyissä olen saanut kertoa lapsillekin taiteesta ”kasvat-

tajan näkökulmasta”. Olen nähnyt hienoja näyttelyitä, Gallen, Susi ... otan näke-

mästäni vaikutteita omiin töihin ”lähden kehittelemään siitä omia juttuja. Alan ke-

hittelemään”. Taiteen sisällöllä on tärkeä merkitys ”taiteessa on hirveen helppo 

mässätä sellaisella ällöttävyydellä. Paljon hankalampi on kuvata iloa onnea ja tyy-

tyväisyyttä sellaisia voimakkaita positiivisia tunteita, ja mä otin sen ittelle haas-

teeksi”. Meillä on ollut myös puolison kanssa joitakin yhteisiä projekteja, joissa 

hän on tehnyt käsityöhön liittyviä asioita ja minä taiteeseen. Hän ei kuintekaan ole 

sillä tavalla kiinnostunut taiteesta, että sitä erityisesti muuten harrastaisi.  

Opettajana on mukava antaa lapsille onnistumisen elämyksiä. ”Se on se kaik-

kein palkitsevinta, että (oppilas) tulee yhtä äkkiä huomaa, että mähän osaan ja mä 

oikeestaan tykkäänkin tästä. Se on se kaikkein sellainen higlighti.” Itse arvostan 

kuvista niin paljon, että en anna sitä kenen tahansa edes opettaa. ”Mä haluan sitä 

kautta viestittää työyhteisössä arvostusta kuvataiteita kohtaan, että mä en anna ke-

nenkään matti meikäläisen anna opettaa, vaan yritän aikaisemmin, olen ottanut ja 

yrittänyt saada kahmittua iselleni niitä tunteja.” ”Enemmän mä tykkään alakoulun 
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isompien opettamisesta”, pienten kanssa kuvataide on enemmän ”askartelua ja pa-

kerrusta ja väkerrystä, kuin sellaista ihan oikeesti osattais vielä hirveesti.” Opetta-

jan uran valintaan suhtaudun positiivisen realistisesti, se on ammattina ”OK, mutta 

en mä tiedä, siis se on nyt se mitä mä teen työkseni nyt”, mutta vaihtoehtoina ”olen 

ajatellut monenkin laista, mutta sitten taas, kun tää sopii tähän meidän käytännön 

arkeen”. Ennen matkustelin paljon, mutta nykyään ”kaikki pitää tehdä lasten eh-

doilla”. Vanhoissa haastatteluissa ”kiinnitin huomiota ite siihen, että mitä mun van-

hemmat ajattelee siitä, että mä haluan olla taiteilija ja tavallaan, miten vanhemmat 

on edesauttaneet sitä, että mä olisin taiteilija. Kyllä se mihin ite vanhempana, äi-

tinä kiinnittää huomioita”. Omille lapsille haluan tarjota mahdollisuuden monen-

laiseen tekemiseen ja ”käyttö ullakko on sellainen että ... siellä muksut saa väker-

tää”. Kuten oma äitinikin ”mä haluan niistä läkäreitä ja opettajia siis kaikkea kun-

niallista, mutta kyllä mä kumminkin aattelen, että meidän lapsilla se taide on osa 

niitten elämää pienestä pitäen”. ”Sen mä haluan niille antaa, että ne saa tekemällä 

toteuttaa” itseään. 

Kuviksen opintoihin liittyy lämpimiä muistoja ekskursioihin ja akvarellileirei-

hin ”tulee sellainen lämmin ailahdus”, niihin” liittyy sellainen oma hyvä jut-

tunsa ” ... Kymmenen vuoden kuluttua ”kyllä mä luulen, että olen vielä opettajana 

ja äitinä. Värkkäilen välillä mitä värkkäilen, en usko, että olen 10v päästä pitänyt 

yhtään taidenäyttelyä tai saanut mitään mullistavia pätevyyksiä tai sillä lailla. 

[Taide on] Osa elämää, mutta ei niin ku mitenkään hirveen merkittävässä roolissa”. 

Tää nykyinen asuinkunta on aika lailla pieni, täällä olen hieman syrjässä mm. kan-

sainvälisistä asioista, opiskeluaikoina oli tosi tärkeää, että sain opiskella sellaisessa 

ryhmässä, jossa sain puhua juuri niistä asioista mistä halusinkin ja olla oma it-

seni ”vähän ku lupa olla”. 

Taide tällä hetkellä ”ei se niin hirveen pinnalla oo”, mutta ”mä käyn tuolla 

tuota kansalaisopistossa keramiikassa. Mä siellä teen keramiikkatöitä, siellä mä 

oon käynyt nyt useamman vuoden” ja maalaan silloin tällöin. Käyttöullakolla ”on 

mun teline, tossa ikkuna, tässä maalaan”, ”keramiikat tuossa alhaalla”, mutta 

täällä ”sellainen sarja missä mä halusin miettiä omia sellaisia higlighteja omasta 

elämästä”. Lisäksi tein mm. erkkaopettajan opintojen lopputyön maalaamalla. 

Työ ”oli mulle silleen hirveen tunnepitoinen”, siinä on aika paljon symboliikkaa ja 

omia ajatuksiani sekä lähtökohtiani opinnoille. Sen esitteleminen oli tunteellinen 

tilanne, ”kyyneleet valu ja selitin”. Lisäksi olen maalannut mm. ”semmoinen joka 

elämässäni oli high lights”,”näissä esitän itteni aina mekkona, käsinä tai hans-

koina”... ” tää on tosi violetti sävyinen. Violetti on mun lampiväri, mä tykkään siitä 
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eniten”. Edelleen ”käytän mustia vaatteita”. Useissa kuvissa olen maalannut itsel-

leni tärkeitä asioita ja ihmisiä, ”paljon sellaisia itelle rakkaita ihmisiä joita oli ym-

pärillä ja niitä tuli ja meni”, ” ne liittyivät eri tilanteisiin ja hyvin eri tyyppisiä 

hahmoja”. ”Mä välillä tarjoon näyttelyyn” töitäni, mutta en kaikkia. ”Sehän on vain 

väline, että mä haen jonnekkin kouluun. Kyllä mä haluan maalata. Se että rohkasee, 

kun on sellainen tavoite”. ”Vaikka ne on tosi henkilökohtaisia juttuja mulle. Niin 

siltikin ne on vaan tauluja”, ja voin kyllä niistä myös luopua. Näissä keramiikoissa 

on paljon sisällytetty omaa kokemusta, symboleja ja ajattelua mm. ”toivoa ja välit-

tämistä ja lämpöä ... sekä läheisyyttä” tai jokin ”tarina”. ”Jos näyttelyn pitäisin, 

niin sen teemana voisi olla ”xxxx”, niistä on moneksi”. Töissäni on symboleja toi-

vosta, välittämisestä ja lämmöstä. Omille lapsilleni olen mahdollistanut tekemisen 

puitteet, niillä on oma paikka missä taiteilla. Minulla on kuitenkin sama haave kuin 

omalla äidilläni, että lapset saisivat hyvän turvallisen ammatin, ei kuitenkaan tai-

teilijan uralle.  

Koonti 

Minna ei lapsena kokenut taidetta erityisesti itselle ominaiseksi ja koki siinä ala-

asteella jopa epäonnistumisen tunteita. Siirryttäessä yläasteelle taide alkoi muodos-

tua merkitykselliseksi. Opettajan vaihtumisen ja positiivisten kokemuksien myötä 

taide alkoi muodostua oman minuuden ilmaisuksi. Taide muuttui merkityksel-

liseksi ja toi elämään sisältöä. Opettajaksi opiskelu muutti suhteen taiteeseen lopul-

lisesti. Yliopistossa saadut positiiviset kokemukset ja opiskelu ulkomailla vahvis-

tivat omaa identiteettiä ja käsitystä taiteen merkityksestä. Ammattiin valmistumi-

sen jälkeen taidekasvatus oli Minnalle sekä haastavaa että palkitsevaa. Kuvataiteen 

opetusta Minna ei halunnut antaa muille, van halusi opettaa sitä mahdollisimman 

paljon. Työn ohessa kiinnostus taiteeseen on sekä vienyt näyttelyiden äärelle että 

innostanut myös taiteen tekemiseen. Eri näyttelyistä saadut kokemukset ovat vai-

kuttaneet voimakkaasti myös oman työskentelyyn. Omat elämän merkittävät tapah-

tumat ovat saaneet muotonsa taiteessa, ja useassa teoksessa omaa elämää ja sen 

merkittäviä tapahtumia kuvataan värien sekä symbolien kautta. Minna haaveilee 

edelleen taiteen opiskelusta ja jopa omasta näyttelytoiminnasta, mutta perhe ja työ 

muodostavat elämän keskeisen sisällön. Taide on elämän sivujuonne, ei tärkein asia. 
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7 Taiteen henkilökohtaisia merkityksiä  

Edellisen luvun lyhennetyt kertomukset tuovat tarkasteluun taiteen merkitystä tut-

kittavien elämän ja sen jatkumon näkökulmasta. Samalla ne kuvaavat identiteetin 

muodostumista, kokemusmaailman ja elämän situaatioiden muutosta sekä taiteessa 

muodostuvaa maailmasuhdetta. Tässä tulosluvussa tuon esiin taiteen merkitystä 

yksityiskohtaisemmin, identiteetin ja taiteen mahdollistaman maailmasuhteen nä-

kökulmista, osana elämää ja henkilökohtaista merkityksenantoa. Taide toimii välit-

täjänä tutkijan ja tutkittavien välillä tuoden elämäntapahtumia ja ilmiöitä tarkaste-

luun, joka ei ehkä muutoin olisi mahdollista (Bergum & Godkin, 2008; Franco, 

Ward &Unrath, 2015). Kerrotussa ilmenee, kuinka taide muodostuu elämän var-

rella toiminnaksi, joka on intentionaalista ja jonka merkitys vaihtelee eri elämänti-

lanteissa. 

7.1 Taide identiteetin muodostamisessa 

Taiteen eräs tärkeä merkitys on sen mahdollisuudessa identiteetin169 muodostami-

seen ja sen näkyväksi tekemiseen (Benson, 2013; Cupchik, 2013; Funch, 2013; 

Gammelgaard, 2013; Johnson, 2013; Køppe, 2013; Levin, 2013; Roald & Lang, 

2013; Räsänen, 2015). Identiteetti ilmenee taiteen tekemisessä sekä tekemisenä ja 

taide tuo esiin identiteetin eri ulottuvuuksia 170 reflektion, immersion ja tutkimisen 

                                                        
169 Hall (1999) kuvaa identiteetin tarkastelun historiallista kehitystä kolmen erilaisen identiteetti-käsi-
tyksen jaottelulla. Historiallisesti tarkasteltuna käsitykset identiteetin muodostumisesta ovat vaihdelleet 
eri aikakausina voimakkaasti. Valistuksen subjektin identiteetti määrittyi minän olemuksellisen keskuk-
sen olemassaolon kautta. Identiteetti käsitettiin samaksi kuin ihmisen syntymässä alkunsa saanut sisäi-
nen ydin, joka kehittyy ainutlaatuisesti pysyen kuitenkin olemukseltaan samana. Identiteetti käsitettiin 
yksilöllisenä tietoisuuden ja järjen ilmentymänä, joka siirryttäessä modernismiin muuntui sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ja kulttuurin tuotokseksi (Hall, 1999, s. 21–23).  
Modernissa maailmassa syntyi ajatus identiteetin muodostumisesta minän ja yhteiskunnan vuorovaiku-
tuksessa. Tässä sosiologian klassiseksi näkemykseksi muodostuneessa käsityksessä subjektin sisäinen 
ydin ei ole autonominen, vaan muodostuu suhteessa ”merkityksellisiin toisiin”. Sosiologisella subjek-
tilla on sisäinen ydin tai olemus, ”tosiminä”, joka muotoutuu ja muokkautuu jatkuvassa dialogissa ”ul-
kopuolella” olevien kulttuuristen maailmojen ja niiden tarjoamien identiteettien kanssa (Hall, 1999, s. 
21–23). 
170 Kasvatustieteellisessä ja psykologisessa tutkimuskirjallisuudessa ihmisen käsitystä itsestä ja sen to-
teutumista kuvataan identiteetin tai minuuden käsitteillä (ks. esim. Benson, 2013; Johnson, 2013). Tässä 
tutkimuksessa käytän ensisijaisesti käsitettä identiteetti. Eksistentialistisessa tarkastelussa identiteetin 
olemuksen toteutumista itselle ominaisella tavalla kutsutaan varsinaisena tai autenttisena olemisena 
(Heidegger, 1927/2000). Identiteetin lisäksi tarkasteluni kohdistuu ihmisen varsinaisena olemiseen ja 
sen ontologisiin näkökulmiin, mutta fokusoin huomioni sen ilmenemiseen taiteen äärellä. 
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kautta (Sullivan & McCarthy, 2007). Toisaalta taide mahdollistaa vuorovaikutuk-

sen ja kommunikaation (Chang & Cress, 2014) ja muodostaa identiteettiin liittyviä 

kokemuksia, joiden merkitykset nousevat tarkasteluun kokijan ja teoksen dialo-

gissa sekä vuorovaikutuksessa (Pithouse-Morgan & Van Laren, 2012). Nämä ulot-

tuvuudet tulevat esiin haastateltavien kertomuksissa ja ilmenevät erityisesti Anun 

puheessa.  

Kertomuksessaan Anu pohtii monimuotoisesti elämäntilannettaan ja suhdet-

taan taiteeseen; tarkastelun kohteena on ensimmäiseen vuonna 2002 toteutettuun 

haastatteluun tuotu omakuva, joka viittaa omaan olemiseen ja tulevaisuuteen. Tar-

kasteltavassa maalauksessa nuori nainen juoksee luonnossa yllään valkoinen kaapu. 

Anu: Mut silti jotakin oli semmoista. Häh mitä tää on niin vähän ristiriitaista 

tästä. Mä olin ihan tulipunainen, kun mun piti lukee tää, vähän mua nolostut-

tikin. Jotenkin vähän niin kuin ittensä nahkoihin meni niin kuin aikoja sitten 

tota se on kuitenkin ollut ilmeisesti aika semmoinen aika intiimi tilanne ja mää 

oon ollut ihan tosissaan siinä ja on ollut ne kuvat siinnä ja sitten kans ... elä-

män vaihe siinä, että tulevaisuus oli aika auki ja hirveesti on sellaisia haaveita 

ja toiveita siinä, mitkä eivät olleet silloin vielä totta. Niin tavallaa se oli myös 

hyvin herkkä vaihe ja nyt niin kuin ihan positiivinen pääasiassa, kun itse asi-

assa suurin osa niistä on toteutunut, mistä mä silloin kuin ikään kuin haaveilin, 

jännä, mutta jostai syystä mua punastutti ja silleen oli vähän semmoinen, että, 

huh huh, pääsi kunnon asiaan. 

Taideteos liittyy Anun kokemukseen itselle tärkeässä paikassa ja olemisesta siellä 

itselle ominaisella tavalla (vrt. Heidegger, 1927/2000). Aihe reflektoi identiteettiä 

ja sisältö omaa tulevaisuutta sekä siihen liittyviä haaveita. Taiteen, esimerkiksi ku-

van kautta on mahdollista tuoda esiin yksilöllisiä ja henkilökohtaisia merkityksiä, 

haaveita ja toiveita ja luoda mielikuvaa omasta tulevaisuudesta (Lith, 2014). Teok-

sen maalaamisen yhteydessä tarkastellut asiat ovat hyvin henkilökohtaisia, ja teosta 

katsellessa ne palautuvat vuosien jälkeen elävästi mieleen. Ajan myötä omat näkö-

kulmat ja kokemus teoksen luomisen situaatiosta muuttuvat, ja aikaisemmin ker-

rottu tuntuu jälkikäteen jopa hieman liiankin henkilökohtaiselta (vrt. Weber, 2008). 

Anu kokee ensimmäisessä haastattelussa avoimesti esiin tuomansa nyt vuosien ku-

luttua noloksi; identitetti ja omat ihanteet on kuvattu avoimesti, hahmona, joka liit-

tyi senhetkiseen elämäntilanteeseen. Anun käyttämät metaforat, kuten ”tulipu-

naiseksi” itsensä kuvaaminen ja ”nahkoihin” meneminen ilmentävät kertomuksen 

ja sen merkityksenannon tärkeyttä sekä henkilökohtaisuutta. Taiteen kautta tuodaan 
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omia kokemuksia, merkityksiä ja elämäntilanteita näkyväksi muotoon, jossa ne 

voidaan jakaa muiden kanssa (Grushka, 2009). 

Myöhemmin kertomus kulminoituu oman elämäntilanteen, äitiyden ja taiteili-

juuden voimakkaaseen, ristiriitaiseen tilanteeseen.  

Anu: Niin Joo. Mutta tuo olisi täplä tuosta vuodesta lasten pienenä olo ajasta. 

Että se hoitovapaa hurmos ... semmonen puupiirros, että muistan vaan että 

niitä lastuja lenteli puuroon ja että mikä mä oon, oonks mä äiti vai taiteilija? 

Lapset joutui syömään sitä puusilppua, mutta se oli mulle tosi tärkeää. Sillon 

mä tein sitten semmoisen työn, jonka mä uudestaan jouduin kelaamaan, sellai-

sen maatuskatyön. Ja se ehkä nyt näihin kaikkiin puheisiin jotenkin linkittyy, 

koska maatuskahan on tämmönen tyyppi, no se sisällä on monia muita tyyppejä. 

Just se, että naisen elämässä, että onko ne tyypit minussa sisällä vai olenko 

minä itse kasvamassa niin kuin isommaksi ja se totuushan on sekä että, mutta 

että minua jotenkin kiehtoo noi maatuskat ihan aika paljonkin. 

Elämäntilanteessa nousee tarkasteluun, Anun mielestä ristiriitaisen toiminnan 

kautta, äitinä olemisen ja taiteen tekemisen rinnakkaisuus ja vastakkaisuus (Bag-

gesen, 2012; Hogan, 2013, 2015). Anulle ristiriitaisen kokemuksen kuvaaminen 

taiteessa syntyy tarpeesta jäsentää omaa identiteettiään ja maailmassa-olemistaan. 

Oma paikka, oleminen, nykyisyys ja tulevaisuus kiinnostavat ja saavat aikaan tai-

deteoksen tekemisen171 (Ingarden, 2000, s. 13), ja toisaalta taide ja esteettinen ko-

keminen ovat mahdollisuuksia muodostaa ja muuttaa senhetkistä identiteettiä 

(Roald & Lang, 2013, s. 7–8). Taiteellisen toiminnan kautta tunne ja tietous omasta 

olemisesta ja identiteetistä muuttuu (Benson, 2013, s. 57, 58).  

Puupiirroksen äärellä pohditaan omaa identiteettiä uudessa ja haasteellisessa 

elämän situaatiossa. Omaa elämäntilannetta kuvataan ”maatuskan” sisäkkäisten 

hahmojen kautta, tarkasteluun nousee pohdinta omasta roolista taiteilijana ja äitinä 

                                                        
171 Ingarden (2000) kuvaa taiteen tekemisen intention syntyä tilanteena, jossa ulkoapäin tuleva saa ai-
kaan taiteilijassa paineen, joka johtaa kuvitteelliseen intuitioon. Tuotettava ”objekti” liikuttaa taiteilijaa 
erityisellä tavalla ja pakottaa irti luonnollisesta asenteesta ja saa hänet uudenlaiseen mielentilaan. Tar-
kasteltaessa taiteilijan luovia akteja ei voi jättää huomiotta, mitkä niiden tavoitteet ovat ja miten ne 
voivat saavuttaa ja korostaa taiteen tekemisen prosessin merkityksellisyyttä tekijälleen. Mikäli työsken-
tely johtaa aidon taideteoksen luomiseen, sekä prosessi että näkyvä pinta jättävät pysyvät jäljen taiteili-
jan sieluun. Taiteilijassa ja teoksessa tapahtuvat muutokset vastaavat toisiaan erityisesti teosta luotaessa 
asteittain. Muodossa ja ominaisuuksissa tapahtuvat muutokset vastaavat olevaksi tulemisen partikulaa-
risia vaiheita, jotka vaihtelevat teoskohtaisesti, eikä niissä voida erottaa tiettyjä teoksen syntymää oh-
jaavia vaiheita eikä niitä voida edes erityisesti rajata. Niiden paljastaminen tai rajaaminen tai edes ole-
massaolon todistaminen voi olla yksittäisissäkin tapauksissa vaikeaa. Kuitenkin taideteoksen tuleminen 
olevaksi vastaa taideteoksen syntyprosessia (Ingarden, 2000, s. 11, 24). 
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(Higonnet, 2009). Nämä molemmat siinä hetkessä tärkeät oman identiteetin kes-

keiset ulottuvuudet nousevat esiin tunteikkaassa elämäntilanteessa. Taiteen tekemi-

sen kautta oman identiteetin moniulotteisuus ja kerroksellisuus tiedostetaan, se ku-

vataan tilanteissa muodostuvana ja vuorovaikutuksessa eri ulottuvuuksien kanssa 

(Johnson, 2013). Maatuska on allegoria (Weber, 2008) tai metafora172 (Matthews, 

2005), kaikki identiteetin ulottuvuudet eivät ole aina yhtä aikaa havaittavissa tai 

sopusoinnussa, ja tilanteitten mukaan vain jokin identiteetistä on ehyt tai vallitseva. 

Identiteettien muodostamat suhteet ja ilmenemisen tasot ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään, ja tilanne ilmentää niiden moninaisuutta (Matthews, 2005; Titus & Si-

nacore, 2013). Samalla esiin nousee oman kasvun merkitys. Taiteen kautta on mah-

dollista työstää sekä ajattelun että elämän muutosta.  

Myös Minna kokee taiteen olennaiseksi osaksi identiteettiä, taidetta tehdään 

itselle ja omaa elämää työstäen. Haastattelutilanteessa Minna näyttää omia töitään 

Skypen välityksellä ja kierrättää kannettavaa tietokonetta ympäri kotiaan. Samalla 

Minna kertoo maalauksiin liittyviä merkityksiä. 

Minna: ... tää on tosi violetti sävyinen. Violetti on mun lempiväri, mä tykkään 

siitä eniten, ... mut tästä tulee helposti tumma, ... mut täähän onkin aika 

tumma, ... niinhän mä oonkin. Mä edelleen käytän mustia vaatteita. Se on tosi 

harvoin, että mulla on muuta kuin mustaa tai jotain tosi tummaa päällä. Silloin 

teini-iässä olin, että kaikki on mulle mahdollista ja semmoinen älytön voiman 

tunne, mikä silloin oli, ja tämä kuvaa sitä. 

Minnan kertomuksessa identiteetti tuodaan esiin taiteessa käytettyjen symbolien ja 

metaforien kautta (Crick & Grushka, 2009; Eisner, 2008; Matthews, 2005; Weber, 

2008). Teoksien värimaailma kuvaa hänen omaa persoonaansa, ja valittu sävy on 

identiteetin ja kokemuksen symboli (vrt. Benjamin, 2009). Kertomuksessaan 

Minna kuvaa, kuinka nuoruudessa hänellä oli voimakkaita taidekokemuksia ja 

kuinka ne liittyivät omaan elämäntilanteeseen sekä kuinka taiteessa pystyi tuomaan 

näkyväksi omia kokemuksia elämäntilanteeseensa liittyen (ks. Alaluku 7.4). Myös 

aikuisiällä teokset liittyivät omaan identiteettiin, teoksen tummuus kuvastaa omaa 

olemusta, ”tummuutta”. Taiteen tekemisellä Minna representoi henkilökohtaisia 

merkityksiä, omaa persoonaa ja kokemusta elämismaailmasta ja elämismaailmassa 

(Køppe, 2013; Laitinen, 2003, s. 82; Räsänen, 2015; Weber, 2008). Minnan mukaan 

                                                        
172 Ricoeurin (2005b) mukaan metafora on kielellinen operaatio, jossa viedään ”merkkien ja asioiden 
välinen repeytymä lähelle ratkeamispistettään ja toisaalta viedään viimeiseen saakka myös pyrkimys 
korjata tämä katkos aina vain intensiivisemmällä uskollisuudella todellisuudelle” (Ricoeur, 2005b, s. 
165). 



149 

persoonan tulee näkyä aiheissa, valittujen sävyjen käytössä ja tehdyissä töissä. Oma 

habitus oli jo nuoruudessa tummiin vaatteisiin pukeutunut, ja valitut värit kuvasta-

vat identiteettiä edelleen. Identiteetti tulee esiin lähes kaikessa taiteeseen liittyvässä 

toiminnassa, niin taiteen tekemisen kuin sen katsomisen kokemuksissa. Taideteok-

set eivät kuitenkaan pelkästään kuvaa itseä, vaan taiteen tekeminen on myös väline 

toteuttaa omaa maailmassa olemista olla sellaisena kuin itse haluaa (vrt. Cupchik, 

2013; Johnson, 2013). Eksistentiaalisessa mielessä voidaan käyttää käsitettä varsi-

naisena oleminen (vrt. Heidegger, 1927/2000). 

Pirjon kertomuksessa (ks. Liite 2) taiteen olennainen piirre on oman identitee-

tin ja naiseuden pohtiminen. Taide on ollut väylä tarkastella omaa maailmassa ole-

mista myös tästä näkökulmasta (ks. Hopkins, 2008). Nuorempana varsinkin Aletta 

Ranttilan työt muodostuivat Pirjolle monella tasolla merkityksellisiksi. Kuvaus liit-

tyy koko Ranttilan tuotannon esiin nousemiseen merkittävänä kokemuksena.  

Pirjo: Se on varmaan osittain siksi, että mää oon jostaki syystä, mulla on aina 

ne omat kuvat semmosia naiseutta puhuttelevia sillä tavalla. Ja niin ku Rantti-

lallaki on ... mulla ylleensä, ylipäätään siis tämä koko tuotanto on semmonen, 

joka niin ku kiehtoo. Ja sitte varsinki niinku, tavallaan ehkä osittain se, että se 

niin ku, jos sen niinku yhteen lauseeseen kiteyttäs, se ois niinku semmo-

nen ”naiseuden sietämätön raskaus tai keveys”, että siinä on se kaks puolta. 

Emmää ossaa sitä sen kummemmin selittää ... näissä on niin ku se sama sem-

monen perusalakulosuus, mutta sitte näissä on kumminki jotaki semmosta po-

sitiivisia ajatuksia ... mää voisin niin ku kuvitella, että se taiteilija työstää om-

maa itseään näissä kaikissa, ku sillä on ylleensä aina se nainen ja se [nainen] 

aina tekkee jotaki ... näissä nyt on sitä semmosta pohjoisen mystiikkaa ja sem-

mosta, noita piruja ja tommosia, nii se on semmonen kiehtova maailma. Se on 

niinku pois siitä realismista ... nii huomaa, että sieltä löytyy semmosia yhtenäi-

syyksiä, että varmaan se on osittain just sitä, että työstää sitä naiseutta ja itekki 

niinku tavallaan varmaan. Ja ainaki sillon mää huomasin, ku kävi tuolla piir-

tämässä alastonmallia tuolla kansalaisopistolla, mää kävin yhen vuojen niinku 

tekemässä yhen, semmosta yhen illan kuvaa ja sitte viime vuonnahan me käy-

tiin xxxx kanssa piirtämässä qroquista. Nii huomas, ett, niinku se on varmaan 

niinku jotenki, että se on varmaan omaa kehonkuvaaki selkeytti ku joutu niinku 

piirtään naista vaikka sinänsä ne naiset oli hyvin eri mallisia ku esimerkiksi 

mitä minä ite oon. Mutta että huomas että se jotenki niinku varmaan jossaki 

tuolla alitajunnassa vaikutti. 
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Pirjolle oman ajattelun yhtenevyys taiteilijan tuotannon ja sen merkityksien kanssa 

koetaan läheiseksi. Taide liittyy henkilökohtaiseen kokemukseen naiseuden ja nai-

sena olemisen ”raskaudesta ja keveydestä”. Merkitysyhteys kuvaa sosiaalista mer-

kityksenantoa, asiaan liittyvät yhteydet ja tulkinnat ovat yhteisöllisiä, mutta oman 

naiseuden pohtiminen ja samaistuminen Aletta-Ranttilan kuvamaailmaan, sen 

muotokieleen ja merkityksiin tulee osaksi omaa identiteettiä. Omaa naiseutta ja 

identiteettiä on mahdollista työstää ja tarkastella taiteen kautta (Hopkins, 2008).  

Piirtäminen mahdollistaa myös oman ”kehonkuvan” tarkastelemisen, reflek-

toinnin malliin, tehtyyn työhön ja siihen liittyvän piirtämisen prosessiin. Piirtämi-

nen on koetun ja nähdyn haltuun ottamista, johon oma kokemusmaailma ja sen 

merkitykset kietoutuvat (Stanhope, 2013). Toiminta todetaan myös alitajuiseksi, 

kaikkea ei voi käsitteellistää ja sanallistaa. Tilanteen synnyttämää merkitykselli-

syyttä voi luonnehtia tiedostavaksi ja henkiseksi (Irwin, 2007), ”mystiikan” ja us-

komusten kautta taide luo yhteyksiä arkipäiväisen olemisen ja ymmärtämisen ul-

kopuolelle, elämän eksistentiaalisiin merkityksiin (Funch, 2013; Bahun-Radunovic 

& Rajan, 2009; Irwin, 2007). 

Pirjon maininta oman kuvan alitajuisesta työskentelystä paljastaa ja tuo tarkas-

teluun taiteen sidonnaisuuden myös tiedostamattomaan. Hyvösen (2001, s. 16) mu-

kaan taiteen vaikuttaminen tapahtuu alitajuisen ja henkilökohtaisen kautta, jolloin 

taidekokemukseen liittyy alitajunta tunnevarastoineen. Voimakkaimmat taidekoke-

mukset syntyvät taidekokemuksissa, jotka käsittelevät tunnekokemustemme alita-

juiseen varastoon sisältyviä asioita. Myös Dufrennen (2000) mukaan esteettisen 

objektin kokemuksen tarkastelun perusta on käsitteellistä ajattelua syvemmälle me-

nevää. Tietäminen esteettisen objektin yhteydessä tarkoittaa yhdessä syntymistä 

(connaitre – co-naitre). Tällöin teos ja kokija virittäytyvät kuin kaksi soitinta ja vä-

rähtelevät yhdessä (Dufrenne, 2000, s. 32).  

Naiseus on myös Leenan taiteessa tarkastelun kohteena. Leenan lyhennelmästä 

(alaluku 6.2) käy ilmi, kuinka hän on isän kanssa yhdessä harrastamisen myötä 

kasvanut taiteeseen pienestä pitäen ja taide on tärkeä osa elämää ja identiteettiä. 

Siihen liittyy myös perinteinen tapa maalata öljyväreillä. Se on hänelle ominainen 

ilmaisun tapa ja materiaalina tärkeä. Aiheiden etsinnässä hyödynnetään kulttuurin 

kuvastoja.  

Leena: Nyt vimppa tekniikkana tein työnä sellaisen ... kattelin noita 50-l muo-

tikirjoja sellaisia kuin Avendon sellanen valokuvaaja niin sieltä sitte kattelin 

näin pläräsin läpi sitä ja ihan muussa yhteydessä ja sieltä sitten. Siellä oli tosi 

kiva kuva missä nainen hyppää sateenvarjo kädessä ja ajattelin, että teen 
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tuosta tutkielman ja tein sitten, niin aika vähillä sävyillä sen maalasin, sitten 

lasyyreilla siihen sitten satteen tein siihen päälle, se oli ihan hauska. Kyllä aina 

sellaisia pieniä, vaikka samoilla jutuilla ja samoilla väreillä pääsääntöisesti 

oon tehnyt muillakin. Mä oon tehnyt, kyllä sieltä aina löytyy jotain uusia tek-

niikoita mitä sillä samalla systeemilläkin pystyy ... Mutta muuten niin kyllä mä 

sillain tässä asiassa olen vanhanaikainen, mutta öljyväreillä maalaan edel-

leenkin ... 

Kertomuksessa tulee ilmi Leenan kiinnostus vanhoihin kuviin ja niiden naiskuvaan. 

Samalla tulee esiin myös Leenan sidonnaisuus taiteen käsitykseen, jota voi luon-

nehtia postmoderniksi173. Leena kuvaa, kuinka on töissään tutkinut 1950-luvun ta-

paa kuvata naisia ja naiseutta, jota Leena lähtee nykytaiteelle ominaisesti kierrättä-

mään ja ottaa siitä vaikutteita omaan tyyliinsä maalata. Samalla maalauksen aihe ja 

tyyli kietoutuvat omaan elämis- ja merkitysmaailmaan. Lähtökohta on poimittu 

vanhoista muotikuvastoista, mutta ajatteluun ja merkityksiin liittyy olennaisesti 

Leenan tapa ajatella myös omaa naiseutta ja identiteettiä sekä itse maalaamisen 

prosessia, hän käyttää vanhoja ja perinteisiä maalaamisen tekniikoita ”lasyyrejä”174. 

Kertomuksesta kokonaisuutenakin käy ilmi Leenan taiteilijaidentiteetin sidon-

naisuus maalaustaiteen traditioon, tekniikoiden monipuolinen käyttö vaatii pitkä-

jänteistä opiskelua ja tekemistä. Leena on kulkenut ikänsä maalauspiirissä, ja hänen 

maalauksiaan voi luonnehtia teknisesti hyvin perinteisiksi, osaamista ja taitoa ar-

vostavaksi. Samalla ne kuitenkin nykytaiteelle ominaisesti tavoittelevat realistisen 

kuvaamisen kautta merkityksiä, jotka eivät tule välittömästi ilmi.  

Virpin (ks. Liite 1) kertomuksessa tarkasteluun nousee identiteetin suhde tai-

teen maailman ilmiöihin. Haastattelussa Virpi kertoo, kuinka halusi laittaa polku-

pyörän renkaan omalle seinälleen ja näyttää sitä äidilleen.  

Virpi: Se oli, mun piti saaha pyöränrengas ko mä suunnittelin silloin yhdessä 

välissä tekeväni semmoisen niinko pyörän, ei siinä oo niitä kumeja, sellaisen 

taideteoksen vaan mulle tuli, että niinko mun täytyy saaha pyöränrengas, että 

mä laitan siihen kynttilä, sellaiset tuikku siis semmoisen niinku kunttilätelineen 

teen siihen niinko, mutta et mä sitten niitä kynttiläjuttuja siten loppujen lopuksi 

laittanutkaan sitten. Mulla oli sellainen paljas pyörän rengas. Musta se oli niin 

                                                        
173 Postmoderni tarkoittaa taiteen ja koko kulttuurin muutosta pois modernin ihanteista. Postmodernia 
ilmiönä ja käsitteenä tarkastelen tässä luvussa myöhemmin. 
174 Lasyyrit liittyvät öljyvärimaalauksessa renessanssiin ja öljyvärien kehittämisen ajankohtaan. Öljyn 
käyttö sideaineeena mullisti maalaamisen tekniikan ja mahdollisti maalausmateriaalina ennennäkemät-
tömiä teknisiä ratkaisuja. 
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siistin näköinen se pelkkä rengas, mutta olen mä nyt laittanut siihen semmoisia 

peililasin paloja siihen taustalle, että on vähän semmoinen erinäköinen. Kyllä 

meidän äiti on taivastellut sitä, voit vaan kuvitella heheh ... 

Kertomuksessa Virpi identifioituu teoksellaan taiteen maailmaan. Virpin kertomuk-

sessa on viittaus dadaismin syntyvaiheisiin ja Duchampin teokseen Polkupyörä, 

joka osaltaan kohahdutti silloista taideyleisöä. Kertomus mukailee käsitetaiteen 

lähtökohtaa175, jossa Duchamp toi taidemaailman piiriin ilmiöitä, jotka herättivät 

sekä pahennusta että ihmetystä. Myös Virpi kokeilee taiteen ja samalla oman teke-

misen hyväksyttävyyden rajoja esittelemällä teostaan äidille ”taivasteltavaksi”. Te-

oksen kautta Virpi liittää oman tekemisen osaksi taiteen traditiota sekä samalla ra-

kentaa identiteettiään tekemisen ja vuorovaikutuksen kautta taiteen maailmaan176 

(vrt. Benson, 2013). Omasta kokemus- ja elämismaailmasta kumpuava teos tuo tar-

kasteluun oman näkemyksen asettamisen äidin konservatiivisuutta vasten. Virpille 

suhde taidemaailmaan on tärkeä, hänellä on oma taiteen tekemistä varten hankittu 

työhuone, jossa voi työskennellä taiteelle omistautuen. Taide vaikuttaa identiteet-

tiin sekä tekemisen että taidemaailmaan suuntautumisen kautta (Bain, 2004; Lim, 

2006).  

Kertomuksissa ja niissä ilmenevissä identiteeteissä on havaittavissa niiden kie-

toutuminen taiteen sosiaalisiin malleihin, traditioihin ja käsityksiin taiteesta (vrt. 

Hall, Lehtonen & Herkman, 1999). Oman identiteetin tarkasteleminen taiteen 

kautta, oman naiseuden pohtiminen ja oman ilmaisemisen tavan valinnat liittyvät 

taidemaailman177  käytäntöihin ja niiden merkityksiin. Kertomusten tiivistelmistä 

                                                        
175 Kiljunen (2001, s. 19) toteaa käsitetaiteen muuttaneen perinteisen taiteen merkitystä ja diskursseja 
pysyvästi. Käsitetaiteessa käsitteet muodostuvat taiteen olennaiseksi sisällöksi. Samalla käsitetaide tar-
kastelee ja koettelee omia käsittellisiä rajojaan (Mäkelä, Kosuth, Väkiparta, Aalto-Setälä & Setälä, 
1990).  
176 Heideggerin (1936/1996) mukaan maailma ei kuitenkaan itse ole. Asiat ovat, mutta maailman ole-
mukseen liittyy, että se vallitsee eli maailmoi (Heidegger, 1936/1996, s. 44). 
177 Taidemaailma muodostaa erää taiteen kokemisen maailman sekä konkreettisen että teoreettisen ulot-
tuvuuden. Samalla taidemaailma määrittää haasteltavien kokemuksien ja identiteettien piirin. Ei voi kat-
soa taidetta tai tehdä taidetta, mikäli se ei mahdu taiteen käsitteellisen konstituution piiriin. Toisaalta 
taidemaailma määrittää myös subjektin toiminnan rajat. Niiden ulkopuolelle astuttaessa ei voida puhua 
taiteesta tai tarkastella taidekokemuksia tai niiden merkityksiä. 
Haapalan (2000, s. 126) mukaan taidemaailman vallitseminen näyttäytyy taideteosten merkityksinä ja 
arvoina sekä toiminnan käytänteinä, kuten teosten tuottamisena taidemaailmaa varten sekä niitä esille 
asettamisena instituution rakenteisiin, jolloin niitä käydään katsomassa. Näin taidemaailman toimijoilla 
on valmiita mielekkään toiminnan tapoja, kuten Virpin halutessa ripustaa pyöränrengas seinälleen. Tai-
demaailmaa voidaan luonnehtia ”tradition vakiinnuttamiksi merkitys- ja arvokokonaisuuksiksi, joihin 
liittyy tiettyjen toimintatapojen verkosto.” Ne ovat omaan historialliseen hetkeensä kuuluvia eikä niitä 
siten voida kyseenalaistaa eikä edes huomata, koska struktuurit rakentavat toimijoita itseään. 
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(ks. Luku 6) käy ilmi, kuinka varsinkin Anulla, Minnalla, Pirjolla, Leenalla ja Vir-

pillä on intentio tehdä teoksia näyttelyihin taideyleisön nähtäväksi. Taidemaail-

maan osallistuminen178 on taiteen tekemisen ja taiteilijaksi meritoitumisen edelly-

tys ja näin osa taiteilijuuteen liittyvää identiteettiä. Samoin institutionaalinen taide-

teoria mahdollistaa taidemaailman piirissä eri tavoilla toimivien, kuten haastatelta-

vieni, liittymisen osaksi taidemaailmaa, vaikka he itse eivät toimisikaan vielä var-

sinaisina institutionaalisesti ”auktorisoituina” taiteilijoina. Institutionaalisen teo-

rian merkittävyys onkin sen mahdollisuudessa liittää taiteen harrastajat ja yleisö 

taidemaailmaan ja auttaa näin yksilöä mieltämään identiteettinsä ja oman tekemi-

sensä osaksi sitä. Samalla se mahdollistaa monimuotoisen taiteen tekemisen ja ko-

kemisen yksilöllisellä tasolla ja taiteen maailmassa.  

Kertomuksissa kokemuksien tarkastelu ulottuu liki neljälle vuosikymmenelle, 

ja taiteen maailma muuttuu ja mukautuu kulloiseenkin aikaansa; ilmiöiden tasolla 

muutosta voidaan tarkastella modernismin loppuvaiheesta postmoderniin ja jopa 

sen jälkeiseen aikaan post-postmoderniin. Ajanjaksosta riippumatta taidemaailma 

muodostaa osin sen tradition ja kulttuurisen piirin, missä taideteokset maailmoivat 

ja missä yksilön suhde taiteeseen muodostuu. Taidemaailma onkin historiallinen179 

ja sisältää sen perinteen, jonka sisällä taide syntyy. Riippumatta vallitsevaa aikaa 

kuvaavasta käsitteestä taiteen maailma on kuitenkin se paikka, jossa taide ja taitei-

lijat eksistoivat.  

Taidemaailmaan suuntautumisen tarkastelu on olennaista identiteetin muodos-

tamisen, taidekäsityksen, tarkasteluun tulevien taideteosten sekä kokemisen että te-

kemisen näkökulmasta (vrt. Hall ym. 1999). Vallitsevat arvot ja ihanteet määrittä-

vät ihmisen toimintaa, ja koska taideteokset ovat syntyneet taiteilijoiden toimesta, 

jotka toimivat taiteen maailmassa taidemaailman sisällä, myös ne ilmentävät tai 

ainakin jollakin tavalla liittyvät omaan aikaansa. Taidemaailma tarjoaa sen piirissä 

toimijoille sekä henkisiä että aineellisia lähtökohtia sekä suhtautumistapoja niihin 

                                                        
178 Näyttelytoiminnan ja taiteilijuuden identiteetin tarkastelun taustalla on institutionaalinen taideteoria, 
joka mahdollistaa taiteen ”marginaalisten” tai taidetta vastaankin suunnattujen ilmiöiden sisällyttämisen 
taiteen piiriin tarkastelemalla teosta aina taiteen yleistä paradigmaa vasten (Säätelä, 1986, s. 18–26). 
179 Lintisen (1989) mukaan myös taidemaailma on olemukseltaan historiallinen. Taidehistoria ilmentää 
osaltaan taidemaailmaa ja taiteen kokemisen sekä sen muutoksen historiaa. Taidemaailman jatkuvan 
muutoksen osoittavat historian teokset, joita on kunakin aikana tehty. Taiteen tarkasteleminen aina 
1800-luvun puoliväliin saakka on mahdollista jatkumossa, jota jäsennetään taidehistoriassa tarkastele-
malla kullekin ajanjaksolle tai taiteilijalle tyypillistä taiteellista ilmaisua. Tultaessa 1800-luvulle taiteen 
kenttä muuttuu monimuotoiseksi. Taide saa uusia perinteestä poikkeavia ilmenemismuotoja ja saman-
aikaista tyylillistä kerrostuneisuutta. Modernin ja modernismin käsitteet saavat alkunsa. Varsinaisesti 
moderni taide syntyy vasta 1800-luvun lopulla ja tekee selvän eron aikaisempaan taiteeseen (Lintinen, 
1989, s. 5). 
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(vrt. Haapala, 2000, s. 122). Samalla taidemaailma mahdollistaa, taidekokemuk-

selle ominaisesti, myös monenlaisia taiteen kokemisen muotoja, kokemuksia, jotka 

eivät ole alistettavissa propositionaaliselle tiedolle.  

Taiteen narratiiveille ominainen piirre on taidekokemuksien kertominen mer-

kityksellisinä ja eräänä identiteetin muodostumiseen vaikuttavana tekijänä suh-

teessa elämis- ja taidemaailmaan (vrt. Laitinen, 2003, s. 82). Haastateltavieni tai-

teessa ja teoksissa ilmenevä identiteetti on sidoksissa havaittuun identiteettiin, 

mutta siinä on myös mahdollisesti ei-käsitteellisiä ja ei-kielellisiä ulottuvuuksia. 

Toiminta ja vuorovaikutus taiteen äärellä tapahtuu prereflektiivisellä tasolla, josta 

se muuntuu tiedostetuksi ja kielelliseksi (Roald & Lang, 2013, s. 11). Bensonin 

(2013) mukaan taiteessa haastateltavat luovat ja kehittävät identiteettiään maail-

massa toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta. Identiteetti ei ole jotakin mitä heillä 

on, vaan jotakin mitä he tekevät ja ovat tehneet  

Tutkittaville taiteen merkitys on kaksisuuntainen, identiteetti taiteessa ja taide 

identiteetissä. Oman identiteetin sijoittaminen taiteen tekijäksi sekä kokijaksi ku-

vaa omaa taiteessa olemista ja taide mahdollistaa erilaisia toimintoja sekä rooleja 

taiteen maailmassa. Identiteetti nähdään toimintana suhteessa omaan tekemiseen ja 

taiteen maailmaan. Toisaalta taiteen kautta reflektoidaan omaa kokemus- ja elämis-

maailmaa, taidetta tehdään ja koetaan omiin lähtökohtiin ja merkityksiin reflektoi-

den. Oma identiteetti tehdään taiteessa reflektion kohteeksi, ja taiteen identiteetille 

merkityksellisyyden lähtökohtana on oma ajattelu sekä kokemusmaailma (vrt. Har-

greaves, MacDonald & Miell, 2017), mikä ilmenee sekä taiteen sisältöinä että toi-

mintana. Aika ja maailma, jossa elämme, haastaa yksilön muodostamaan erilaisia 

versioita itsestään. Tässä olemisessa ihminen on postmoderni subjekti, jolla on sa-

manaikaisesti useita rinnakkaisia identiteettejä. 

Taiteen merkitys identiteetille ja maailmasuhteelle ilmenee kertomusten koko-

naisuudessa ja elämään liittyvissä erityisissä situaatioissa. Kertomuksissa taide kie-

toutuu olennaiseksi osaksi haastateltavien omaa olemista ja elämänkulkua, se ilme-

nee kuvauksissa, maailmassa olemisessa, sen käytännöissä ja niille annetuissa mer-

kityksissä. Kertomukset ovat prosessien kuvauksia. Bensonin (2013) mukaan iden-

titeetti on enemmän prosessi kuin tuote, ennemmin verbi kuin substantiivi, ei jota-

kin mitä olet tai omistat vaan mitä teet ja mitä olet tehnyt, jotakin joka paljastaa 

toimintaa eri tavoin. Kerrotussa kielellisesti paljastettu identiteetti perustuu johon-

kin toiminnassa havaittuun, joka edeltää kielellistä ilmausta. Kertomukset liittyvät 

toimintaan ja vuorovaikutukseen taiteen äärellä (Benson, 2013, s. 57, 58). Kerrot-

tujen kokemuksien perusta on toiminnan tavoissa ja itse toiminnassa, mikä tulee 

esiin henkilökohtaisen taiteen tekemisen ja taiteen kokemiseen liittyvien mielien 
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näkökulmissa, ihmiset reflektoivat taidetta omaan kokemus- ja elämismaailmansa 

(Køppe, 2013; Räsänen, 2015). Teokset ovat myös merkityksiä mielikuvien taus-

talla, haastateltavat kertovat kuvien tekemisen henkilökohtaisiksi motiiveiksi tar-

peen tehdä koettua kuviksi. Kertomusten olennaisiksi piirteiksi muodostuvat ennen 

kaikkea haastateltavien itselle tärkeiksi luonnehdittavat tekijät, syyt ja tavat tehdä 

kuvia sekä merkitykset itse kuvan tekemisen tai katsomisen tilanteessa (Rastas, 

2002, s. 42, 43).  

Identiteetteihin liittyvät kertomukset kuvaavat taiteen henkilökohtaisen koke-

misen mahdollisuuksia ja merkityksellisyyttä, niille on ominaista kokemuksen kie-

toutuminen aistiseen ja fyysiseen olemassaoloomme. Anun, Minnan, Leenan ja Vir-

pin kuvauksissa teoksessa esiin tuodut kokemukset ja merkitykset ovat alkuperäl-

tään kehollisia ja omaan merkitysmaailmaamme sidottua ei-propositionaalista tie-

toa (Johnson, 2013, s. 21), joka liittyy milloin äitiyden tai naiseuden kokemuksiin, 

omaan parisuhteeseen, kokemuksiin lapseen kohdistuvasta uhkasta tai omasta kau-

punkiympäristöstä. Teoksille on ominaista elämään liittyvä kokonaisvaltaisuus; 

kerronta valtaa ja tempaisee maailmaansa ja samalla mahdollistaa teoksen maail-

maan uppoutumisen ja lumoutumisen. Näytetyt ja kerrotut teokset ovat henkilö-

kohtaisia. Teokset asettuvat vuorovaikutukseen kokijan kanssa, jopa itseä nolostut-

tavat asiat voidaan tuoda ilmi. Identiteetin kannalta tehdyt taideteokset ovat aitoja, 

asiat ovat sellaisia kuin ne koetaan erilaisissa vuorovaikutuksen ja merkityksenan-

non prosesseissa (Johnson, 2013, s. 33). Koettu, merkitty ja merkityksellistetty ovat 

tekijälleen todellisia, mutta eivät ole ennakolta määrättyjä. Kokemukset eivät ole 

subjektiivisia tai objektiivisia, vaan ne muodostuvat ainutlaatuisessa kohtaamisessa 

teoksen kanssa, jossa sekä identiteetti että maailma muodostuvat (vrt. Dewey, 

2010). 

Haastatteluista käy ilmi, kuinka jokaisen haastateltavan kohdalla merkityksien 

lähtökohdat ovat menneisyydessä, ne muodostuvat fyysisessä vuorovaikutuksessa, 

ihmisten välisissä ja sosiaalisissa suhteissa sekä kulttuurissa (Johnson, 2013, s. 22) 

ja ne suuntautuvat tulevaisuuteen uusiin vuorovaikutustilanteisiin. Anulle kerrottu 

kuvaa sekä omia haaveita ja unelmia, mikä myöhemmin saattaa hieman ”nolostut-

taa”. Pirjon kohdalla taide voi myös kuvata oman naiseuden ihanteita tai kärsimystä. 

Merkitykset ovat riippuvaisia eri osatekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta, mutta 

näitä merkityksiä ei voida irrottaa itse teoksesta, niitä ei todennäköisesti olisi ker-

rottu ilman teosta. Teokset saavat merkityksensä kerrottuna elämässä, jolloin koke-

mukset ja merkitykset vaihtelevat situaatioiden ja kontekstien mukaan. Merkitykset 

syntyvät vuorovaikutuksessa kokijan ja teoksen välillä, ja niissä on havaittavissa 
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jännitteitä ja virittyneisyyksiä (vrt. Heidegger, 1936/1996). Esiin nousevilla laa-

duilla on merkityksensä niiden ilmenemisen yhteyksissä ja henkilökohtaisissa situ-

aatioissa (vrt. Dewey, 2010). Samalla taide tarjoaa myös kanssakokijalle mahdolli-

suuden olla teoksen maailmoissa ja antaa teoksen maailmoida (vrt. Heidegger, 

1936/1996). Kokemuksen jakaminen mahdollistuu kommunikaatiossa. 

Taiteen ainutlaatuisuus on sen kyvyssä muodostaa harmonisia, ehyitä, intensii-

visiä kokemuksia, jotka kokoavat merkityksiä tavalla, joka ei ole mahdollista arki-

päiväisessä kokemisessa (Johnson, 2013, s. 34, 35), aina ei ole mahdollista puhua 

kaikista asioista. Kerrotut tilanteet identiteetin muodostamisesta kuviin ilmentävät 

ihmisen perustavaa laatua olevaa kykyä kommunikointiin kuvien välityksellä mui-

den kanssa. Identiteetin reflektio ja siirtäminen itsen ulkopuolelle ja sen kautta 

mahdollistuva jakaminen toisten kanssa on ihmisen olemista perustavaa (Alsob-

rook, 2014). Itseä tarkasteleva teos on vuorovaikutuksessa muodostuva merkitys, 

jolla on sekä historiallinen että tulevaisuuteen suuntautuva ulottuvuus, haaveet 

omasta taiteilijuudesta tai äitiydestä omat konkreetteja.  

Merkityksen muodostaminen on sidoksissa fyysiseen olemiseen ja koska taide 

on fyysistä merkityksenantoa, muodostamista, tunnelmaa ja tunnetta, sen avulla 

haastateltavat edistävät ja oppivat antamaan merkityksiä maailmalle ja sen ilmiöille 

(Roald & Lang, 2013, s. 10). Taideobjekti on aineellisen perustansa ja lähtökoh-

tansa vuoksi hyvin lähellä tekijän identiteettiä (Benson, 2013; Cupchik, 2013; 

Funch, 2013; Gammelgaard, 2013; Johnson, 2013; Køppe, 2013; Levin, 2013; 

Roald & Lang, 2013; Räsänen, 2015). Teos on tuote, jota säätelee tekijän persoo-

nallinen kyky tuottaa merkityksellisiä intentionaalisia muotoja, ja tekijän intentio 

ohjaa teoksen muotoutumista ja tekijä antaa samalla sille merkityksiään. Mielen-

kiintoinen kysymys onkin, mikäli taiteilija on luonut itsensä teokseen, onko identi-

teetin perusta taideteoksessa, sen ”maailmassa” vai sen ”maassa”, vai molemmissa. 

Tähän en kuitenkaan tässä yhteydessä pureudu syvällisemmin vaan tarkastelen tai-

teen merkitystä varsinaisena olemisessa ja kokemuksessa. 

Aaltonen (2010, s. 149) kuvaa tutkimuksessaan, kuinka taiteen tekijä saavuttaa 

työskennellessään taideteoksen parissa tilan, jossa ei ole enää riippuvainen muista, 

erilaisista mielipiteistä, yleisöstä tai kritiikistä. Taiteessa näin toteutuu ihmisen var-

sinaisena itsenä oleminen. Tila saa aikaan positiivisen tunteen kokemuksen, joka 

suuntaa toimintaa myös tulevaisuudessa taiteen tekemiseen180.  

                                                        
180 Lepistön tarkastelu liittyy luomisen tilan ja flown tarkasteluun (ks. tarkemmin Csikszentmihalyi, 
1997). Flow käsitteenä on psykologian piiriin liittyvä ja fenomenologisen tutkimuksen piirissä käytetään 
läheistä käsitettä asubjektiivisuus (Vaden & Torvinen, 2014).  
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Kaikkien haastateltavien kertomuksissa kuvattu taiteessa oleminen ja sen mer-

kitykset muodostuvat eletyssä elämässä yksilölliseksi, ja jokainen elää elämäänsä 

omalla tavallaan181. Haapalaa (2000) mukaillen käsitän, että ihmisen yksilöllisyys 

muodostuu toiminnasta elämän eri ulottuvuuksissa, ja hänen identiteettinsä muo-

dostuu toiminnasta saadusta reflektiosta. Mielen sisäisessä maailmassa ihminen 

muokkaa käsitystä itsestään, joka sosiaalisen vuorovaikutuksen myötä ja toimin-

nassa kulttuurisissa rakenteissa konstituoituu identiteetiksi. Eri alueilla toteutuvat 

identiteetit muodostavat ihmisen kokonaisidentiteetin (Haapala, 2000, s. 141).  

Identiteettiä kuvaavissa maalauksissa ovat voimakkaasti läsnä myös tunnelma 

ja tunteet. Anun maalaukset itsestä metsässä kirmaamassa, Minnan kuvaukset iden-

titeetin rinnastamisesta väriin ja Pirjon oman naiseuden pohtiminen symbolien 

kautta ovat omaan emotionaaliseen tilaan liittyviä. Lähtökohtaisesti emootiossa 

kyse on ennen kokemusta ilmenevästä situaation virittäytyneisyydestä (vrt. Hei-

degger, 1927/2000). Kokemuksessa korostuu emootion osuus, jota ei edellä maini-

tun mukaisesti tule käsittää kokijan sisäisenä mielellisenä tilana vaan situaatiosta 

nousevana virittäytyneisyytenä, joka tunkee läpi tutkimusprosessin kautta ja muo-

dostuu kokemukseen yksilöllisenä ominaislaatuna. Tällä ihmisenä olemiseen liitty-

vällä olemuksella on merkittävä asema taiteesta nousevissa emootioissa ja niiden 

täydentymisessä (Dewey, 2010). 

Heideggerille (1996) esteettisen kokemuksen vaikuttavuuteen emotionaalisella 

alueella liittyy olennaisesti vireen (stimmung) käsite. Käsitteenä vire kuvaa ihmi-

sen tilaa henkisenä ja fyysisenä virittäytymisenä ja valmiutena kokemukselle. Kä-

sitteen tarkasteleminen vireeseen liittyvän värähtelyn ja sitä voimistavan resonans-

sin käsitteen kautta ilmentää kokemuksessa tapahtuvaa ja ilmenevää kokonaisval-

taista totuuden tapahtumisen laatua182. Gadamer (2000, s. 48) käyttää yhteen soi-

misessa käsitettä täsmääminen (”jetzt stimmt es”). Sen esiin tuleminen (es kommt 

heraus) kuvaa pakottavan läsnäolon tuntua, joka ei viittaa itse kuvattuun kohtee-

seen vaan esiin tulemisen läsnäoloon. Kokemuksessa kokija tuntee teoksen emo-

                                                        
181 Tällä tarkoitan ihmisten käsityksiä omasta olemisestaan. Lukuisia kertoja olen törmännyt ihmisten 
toteamuksiin, joissa he käsittävät itsensä joksikin muuksi kuin ”taideihmiseksi”. Tämän käsityksen syn-
tymisen tutkiminen olisi erittäin mielenkiintoinen aihepiiri.  
182 Tutkimuksen haastatteluiden ulkopuolisessa aineistossa on virittäytyneisyydestä mielenkiintoinen 
esimerkki, jossa kokija kuvaa, kuinka hän meni taidemuseoon katsomaan näyttelyä ja kuinka abstrakteja 
teoksia katsoessaan liikuttuu niin voimakkaasti, että hänen täytyi mennä autoon itkemään. Oman teks-
tinsä mukaan ”jotakin surullista purkautui ulos”. Kokemus kuvaa konkreettisesti virittäytymisen astetta 
ja intensiteettiä.  
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tionaalisen kvaliteetin ja tapahtunutta on vaikea käsitteellistää. Tällöin taiteen emo-

tionaaliselta kokemiselta edellytetään myös katsojan valmiutta ja herkkyyttä koke-

muksille sekä tunteelle. 

Edellä kuvatun mukaisesti identiteetti on kerrottujen merkityksien koko-

naisuus, joka on muodostunut historiallisesti vuorovaikutuksessa taiteen, muiden 

ihmisten ja erilaisten tapahtumien kanssa. Identiteetti konkretisoituu tehdyissä te-

oksissa. Ne sisältävät kerronnallisia merkityksiä, mutta samalla eksistentiaaleja ja 

tunteita, ne eivät ole pysyviä ja stabiileja, vaan ne ilmentävät identiteettiä situaa-

tioon sidonnaisena ja muuntuvana. Samalla identiteetissä käsitetään olevan useita 

tasoja ja ulottuvuuksia. Lisäksi se on läpi elämän muuttuva, mutta siinä käsitetään 

olevan myös jotain läpi elämän säilyvää. Narratiivisen lähestymistavan käsitys 

identiteetistä muuntuvana ja moniulotteisena prosessina konkretisoituu teoksissa. 

Länsimaisessa ajattelussa henkilökohtainen identiteetin tarkasteleminen on tul-

lut yhä tärkeämmäksi (Hänninen, 1999, s. 43). Ihmisten tietoisuus omasta olemi-

sestaan ja paikastaan yhteiskunnassa on pirstaloitunut, ja ihmiset joutuvat rakenta-

maan ja määrittelemään omaa identiteettiään yhä uudelleen eri elämäntilanteissa. 

Honkonen (1995, s. 177) kuvaa identiteetin muodostumista sosiaalisen ja persoo-

nallisen identiteetin sekä julkisen ja minä-identiteetin vuorovaikutuksissa. Malli on 

yksinkertaistava, mutta havainnollistaa identiteetin eri ulottuvuuksia ja niiden kes-

kinäistä vuorovaikutusta ja riippuvuutta toisistaan.  

Taiteen ja esteettisen kokemisen kautta voimme luoda elämäämme tekijyyttä, 

muodostaa identiteettiämme ja kehittää itseämme (Roald & Lang, 2013, s. 8). Ruu-

mis kokemuksen vastaanottavana kantaa maailmaa samoin kuin maailma kantaa 

sitä. Subjekti ei ole objekti muiden joukossa, vaan erityinen kokemuksen ja olemi-

sen muoto, joka saa merkityksensä olemassaolossa183. Rauhalaa mukaillen (2005, 

s. 193 ̶ 198) kuvaan taidekokemusta identiteetin kannalta tärkeänä tilana, emotio-

naalisena tilana, jossa tapahtuu tajunnan jonkinasteinen rekonstruktio, jonka ai-

heuttaa tai mahdollistaa esteettinen objekti ja sen tuomat merkityssuhteet. Taiteessa 

totuttu maailmankuvan jäsennys hämmentyy ja saa aikaan esteettisen elämyksen. 

Älyllis-teoreettinen jäsennys murtuu ja tunteenomainen perusvirittyneisyys saa 

vallan, mikä mahdollistaa taiteellisesteettisen merkityksenannon myös identitee-

tille.  

Identiteettikertomuksissa on havaittavissa useita sisäisen tarinan syntyyn vai-

kuttavia tasoja ja näkökulmia, eräs näistä on työn ja taiteen merkitys ammatillisen 

identiteetin muodostumisessa.  

                                                        
183 Kehollisuuden tarkastelun laajemmin olen rajannut tutkimuksesta pois. 
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7.2 Taide työn innoittajana  

Haastatteluissa vahvasti esiin nouseva identiteettiin liittyvä ulottuvuus on taiteen 

merkitys työn ja ammatillisen identiteetin kannalta (Berk, 2015). Opettajat tekevät 

itse taidetta, ja heitä voidaan kutsua myös taiteilijaopettajiksi184 (Thornton, 2005). 

Päiville (ks. Liite 3) kuvataiteen opettaminen on siinä määrin tärkeää, että hän 

haluaa opettaa sitä myös kahdelle muulle luokalle.  

Päivi: Tällä hetkellä opetan oman luokkani lisäksi kuvataidetta kahdelle 

muulle luokalle. Kuvataide on itselle mieluisin opetettava aine käsitöiden ja 

äidinkielen ohella. Joskus tuntuu, että ajattelen koko opetussuunnitelmaa ta-

vallaan kuvataiteellisen viitekehyksen kautta. Se on punainen lanka, jonka lo-

maan saan soviteltua kaikki muut aineet. Toimin koulumme kuvistiimissä, jota 

olen johtanutkin pari vuotta. Olen toteuttanut koulullamme kaksi talvitaidepro-

jektia, joissa innostin ensiksi opettajat ja sitä kautta lähes koko koulun (450 

oppilasta) tekemään lumitaideteoksia koulumme pihalle. Nuo ovat olleet itselle 

mieluisia projekteja muun työn ohella. Olen myös ollut kehittelemässä kou-

lumme joulujuhlailmettä useina vuosina. Tuosta ns. lavastustyöstä nautin myös 

paljon.  

Päivillä on kolme mieluisinta opetettavaa ainetta, joista kuvataide on yksi. Taide 

onkin muodostunut tärkeäksi osaksi ammatillista identiteettiä. Työssä kuvataide on 

muodostunut välineeksi, jolloin koko opetussuunnitelmaa tarkastellaan ”kuvatai-

teellisen viitekehyksen” kautta, se toimii opetuksen ”punaisena lankana”, jonka 

kautta työtä kehitetään (vrt. Carter & Irwin, 2014). Samalla käy ilmi, että oma rooli 

koulussa on toimia osana kuvistiimiä, jonka tavoitteena on auttaa myös muita opet-

tajia opettamisen kehittämisessä. Kuvataiteen opetus ja siitä huolehtiminen on 

oman luokan ulkopuolelle ulottuvaa, Päivi on järjestänyt taidetapahtumia koko 

koululle ja muuttanut sen myötä koko koulun toimintakulttuuria (vrt. Burnaford, 

2006). Yhteisöllisen toiminnan kautta oma rooli työyhteisössä ja sen myötä identi-

teetti kietoutuvat kuvataiteeseen.  

Myös Anu tuo esiin kuvataiteen merkityksen ammatillisen identiteetin ja oman 

opettajana toimimisen kannalta: 

                                                        
184 Thornton (2005) problematisoi käsitteen käyttöä ja tarkastelee sen ulottuvuuksia myös kriittisesti. 
Käsite kuvaa hyvin haastateltavieni sekä ammatillista kompetenssia että toimintaa opettajana. 
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Anu: ... on se semmoinen itelle kuitenkin sellainen henkireikä, se on sellaisia 

oppiaineita, joissa luotan omaan ammattitaitooni sillai, että mä ihan mielel-

läni keksin joka tunti, jos vaan jaksan mitä tehdään ite. Mä en jaksa kumarrella 

opetussuunnitelmia no joo, mutta mä niin kuin jotenkin saan tehdä ja teettää 

mitä mä ite haluun. Teettää aika paljo tai antaa lapsille, että saatte tehdä miten 

haluatte, että se vapaus tulee ... ei missään muussa aineessa ei voi puhua niin 

paljon vapaudesta kuin kuviksessa ja missään muussa aineessa lapset eivät 

halua jäädä välkällä tekemään hommia tai että tulla lauantaina kouluun tai 

lomalla niin kuin kuviksessa. Musta se on niin ku hyvä juttu. Että se on niin, 

kun jotenkin aitoo muita aineita tehdään kun niitä pitää tehä. Matikkaa on 

pakko opiskella ja äikkää pakko. No tapoja voi vaihtaa, ympän asiat pitää 

käydä läpi. Mä ite jotekin koen, että kuvista ei ole pakko tehdä. Sitä tehdään 

koska kaikki sitä haluaa tehdä tai se on niin kuin miten mä ite sitä ajattelen ... 

ja ajattelen että lapset saa siitä myös sen. Okei, aina ne kaikki työt ja tekniikat 

ei kaikkia miellytä, mutta että siks me niin kuin vaihdellaan, että jokainen sais 

jotain, en tiiä. 

Anu: Niin mä näkisin, että se kuvisopettajan identiteetti on kuitenkin ehkä kai-

kista vahvin ja ne kaikki muut identiteetit tulevat sitä myötäillen ja tukien. Mä 

en niinku. Ne muut ei saa olla ristiriidassa siihen kuvisopettaja identiteettiin. 

Anun aikaisemmin esiin tuoma taiteen merkitys omalle identiteetille on muodostu-

nut tärkeäksi osaksi myös ammatillista identiteettiä. Sen merkitys kasvatuksen nä-

kökulmasta on tiedostettua, ja taide on tärkeä osa omaa ammatillista itsetuntoa. Ku-

vataiteessa saavutetaan ammatillisen osaamisen varmuus, omiin kykyihin luotetaan 

ja sen kautta mahdollistuu myös luovien prosessien käyttö (Lim 2006). Aikaisem-

min kertomuksessa Anu kuvaa, kuinka kuvataiteessa pystyi korjaamaan sen, minkä 

muualla ”sössi”. Taiteen opettaminen toimii ”henkireikänä” ja auttaa reflektoimaan 

myös muiden oppiaineiden opetusta ja parantamaan oppimisen tuloksia (vrt. Gib-

son & Larson, 2007; Wright, Watkins & Grant, 2017). Kuvataiteen tunnilla on mah-

dollisuus tehtävien ”keksimiseen”, jonka kautta toiminta toteutuu itselle mielek-

käänä. Kuvataiteen opettaminen mahdollistaa toiminnan vapauden sekä omasta että 

lasten näkökulmista (vrt. Thornton, 2005, 2013). Kuvataiteen opetus koetaan va-

paudessaan muista oppiaineista poikkeavaksi, ja sen kautta tavoitetaan oman työn 

mielekkyys. Silloin opettamista ja oppimista ei koeta pakkona, vaan taiteen teke-

minen on toimintaa, jota tehdään vapaaehtoisesti viikonloppuna ja lomillakin. Sa-

malla käy ilmi, kuinka myös lapset nauttivat tekemisestä, jolloin voi huolehtia eri-
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laisten oppilaiden positiivisista kokemuksista sekä merkityksen antamisen mahdol-

lisuuksista eri tekemisen tapoja vaihdellen (Grushka, 2009). Anu tuo kuvataiteen 

merkityksen kasvatuksessa esiin toteamalla: ”... Se on niin kuin miten mä ite sitä 

ajattelen ja ajattelen että lapset saa siitä myös sen”. Kuvataiteen kautta lapsille voi 

tarjota samoja mahdollisuuksia kokemuksiin, jotka itse on kokenut merkitykselli-

siksi omassa elämässään (vrt. Wright ym., 2017). Kuvataiteen opettaminen ja ”ku-

visopettajan identiteetti” muodostuukin oman opettajaidentiteetin kannalta primää-

riksi, muut identiteetit eivät ”saa olla ristiriidassa” sen kanssa. Koulussakin taide-

maailmassa tai taiteen kanssa oleminen mahdollistaa yhden identiteettiin vaikutta-

van olemisen eksistentiaalin, varsinaisena olemisen taiteen opettajuuden kautta.  

Leenan toteuttamat valokuvausprojektit kuvaavat taiteen merkitystä oppilaiden 

identiteetin ja opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksen edistämisessä (Almqvist & 

Almqvist, 2015), mutta myös sen merkitystä ammatillisen identiteetin ja sen muo-

dostamisen kannalta.  

Leena: Sit oon teettänyt ja olen kuvannutkin töissä tosi paljon oppilaitten lu-

valla toki ja sieltä tule ihania otoksia. Se semmonen niin ku ensin ne ovat niin 

kuin muistona siitä, kun on ollut kivaa ja vähän sellaista ideologiaa siitä, miten 

me nähdään heidät ja he voi näyttää kivalta. Meillä on viiden vuoden ajalta, 

mä olisin voinut ottaa mukkaan, mutta en tullut ajatelleeksi tätäkään asiaa niin. 

Sit [tulostusfirmassa] on teetetty kirjat niistä. Tietenkin sinne on pantu [kuvia], 

jotta että he kysyisi, vähän lässyllä [kokisivat itsensä huomatuksi]. Siellä on 

runoja pätkiä ja ajatuksia ja mietteitä. Siinä on älytön työ siinäkin, että sä illat 

värkkäät ja pitää niitä pikkusen käsittelee niitä kuvia, että saa varmasti hyviä, 

että kaikilla jää hyvä mieli, kun ne kattoo ne. Missään mielessä ei tarkotusta 

kellään. Sekin miten oppilaat suhtautuu, kun syksyllä tulee paljon uusia. Voi 

apua vie kamera pois. Mähän paan sen pussiin, mutta pikkuhiljaa tuleekin se 

rohkeus. Ihan vastakin, kun oli hieno pakkaspäivä, että [opettaja] onko sulla 

kamera mukana, voidaan mennä ulos ja et ne on ihania sitten. Ja ne on mielet-

tömiä osasta tommosesta tyttöaineksesta mitä meilläkin on. Niistä saa otettua-

kin kuvia missä ne näyttää ihanalta ja kivalta ja tavalliselta. Ennen kaikkea 

tavalliselta. 

Taide on Leenalle tärkeä osa työtä ja oman opettajaidentiteetin muodostamisen li-

säksi väline lasten identiteetin rakentamiseksi. Kuvaamisessa Leena haluaa asettaa 

oppilaat sekä muiden että itsensä näkemisen kohteeksi. Valokuvien kautta oppilaat 

tuodaan esiin positiivisina, tilanteissa, jolloin on ollut kivaa. Kuvat ovat muistoja 

myönteisistä kokemuksista, situaatioista, joissa heidät nähdään ihanina, kivoina ja 
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tavallisina. Taiteen avulla oppilaat tulevat tarkastelun, pohdinnan ja merkityksen-

annon kohteeksi, samalla mahdollistuu myös heille positiivisen kokemisen ja oman 

identiteetin pohdinta (Grushka, 2009). Kuvat työstetään kirjaksi, joka toimii muis-

tona ja jossa kuvien yhteyteen tuodaan ”lässyllä” oppilaille positiivisia konnotaati-

oita. Opettaja haluaa, että erityisoppilaat kokevat olevansa hyväksyttyjä sekä opet-

tajan että oppilaiden näkökulmasta. Oppilaille halutaan luoda käsitys itsestä taval-

lisena ihmisenä ja lapsena. Prosessi on työläs, mutta siitä saatu hyöty ja ilo ovat 

tärkeitä opettajallekin. 

Toteutetuissa projekteissa opettajan pedagogisen toiminnan kautta oppilaat 

saatetaan kuvaamisen avulla miettimään omaa identiteettiään ja olemistaan. Opet-

tajan toteuttamassa tietoisessa taiteen kautta tapahtuvassa identiteettityössä oppi-

laat kokevat tulevansa nähdyksi ja oppivat näkemään itsensä tavallisina mutta po-

sitiivisesta näkökulmasta 185 . Näin taiteen kautta pyritään tukemaan oppilaiden 

omaa identiteettiä. Samalla sitaatista käy ilmi opettajan halu olla lasten kanssa ja 

huolehtia heistä ja heidän hyvinvoinnistaan (Pillen, Den Brok & Beijaard, 2013).  

Leenan kertomus, jossa kuvataan oppilaista huolehtimista, on osa yleistä käsi-

tystä opettajuudesta ja opettajakertomuksista. Se liittyy kulttuurin tarjoamiin nar-

ratiivisiin tapoihin kertoa työstään ja itsestään ja rakentaa ammatillista identiteetti-

ään suhteessa ympäröivään maailmaan. Sijoittamalla itsemme toimijaksi sosiaali-

siin kertomuksiin me tulemme osaksi tarinallista jatkumoa, jonka avulla ymmär-

rämme ja tunnemme sosiaalisen maailmamme ja rakennamme sosiaalisia identi-

teettejä (Saastamoinen. 2000b). Opettajan identiteetti rakentuu siis sekä kuuntele-

malla että uudelleenkertomalla ja liittämällä oma elämänkertomus uudelleen kult-

tuuriseen kertovarantoon. Haastateltavat ovat opettajia, ja jokainen heistä kertoo, 

kuinka kuvataide ja sen opettaminen ovat tärkeä osa omaa työtä (Eisner, 2008; Gib-

son & Larson, 2007). Sekä oppiaineen hallinta että itseilmaisun mahdollisuudet 

ovat tärkeitä sekä lasten että opettajan näkökulmista (Collanius ym., 2012). Kerto-

malla elämänkertomuksia luomme todellisuutta ja tulemme yksilöiksi omaksuen 

samalla sisältöjä sosiaalisesta tarinavarannosta, jonka osana elämme (Heikkinen, 

2001b, s. 14). 

Vankan taideopettajaidentiteetin juuret ovat menneisyydessä. Kertomukset liit-

tyvät olennaisesti identiteetin muodostamiseen ja saavat tässä yhteydessä ammatil-

                                                        
185  Opettajan toiminnassa on nähtävissä samankaltaisuutta ”voimauttava valokuva” -menetelmään, 
nuori nähdään positiivisesti kameran kautta. Voimauttava valokuva on Jaana Savolaisen nimeämä me-
todi, jossa identiteettiä vahvistetaan valokuvan keinoin.  
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lisen identiteetin merkityksen. Haastateltavat kertovat, kuinka ovat kokeneet opis-

keluaikaan saamansa kuvataiteen opetuksen positiivisena ja itselle merkityksel-

liseksi, mikä vaikuttaa ammatillisen identiteetin muodostumiseen (vrt. Kenny, Fin-

neran & Mitchell, 2015). Luokanopettajakoulutuksen jälkeen useat haastateltavista 

halusivat kuvataiteen aineenopettajan koulutukseen tai muuten jatkoivat taiteen te-

kemistä harrastuksena. Työelämään siirtyessään nuoret opettajat haluaisivat tarjota 

saman positiivisen kokemuksen, minkä itse olivat saaneet taiteesta, myös omille 

oppilailleen. Heidän tavoitteenaan on laadukas taidekasvatus, ja kertomuksissa ku-

vataan, kuinka kuvataiteen opetuksesta huolehditaan ja omaa osaamista sekä tietoa 

jaetaan muillekin opettajille. 

Haastateltavien opettajuuden ja oman ammatillisen identiteetin pohdinnassa 

tarkasteluun tulee oma intentionaalinen toiminta oman opettajaidentiteetin luomi-

sessa, kertojat haluavat kehittyä taiteen tekemisessä ja taideopettajina. Taide tuo-

daan esiin positiivisena opettajuuden ulottuvuutena, ja taiteellisesti orientoituneelle 

opettajalle taide muodostaa keskeisen kertomuksen osan. Taidetta ei haluta antaa 

kenen tahansa opetettavaksi, kuten Anu ja Minna toteavat, ja tietoa sekä osaamista 

halutaan jakaa työyhteisön keskuudessa, kuten Päivi tekee. 

Haastateltavat kokevat taidetta opettaessaan onnistumisen elämyksiä, joka 

osaltaan vahvistaa edelleen omaa roolia taidekasvattajana. Kuvataide muodostuu 

jopa koko opetussuunnitelmaa jäsentäväksi ja opetuksen suunnittelemisen mahdol-

listavaksi tekijäksi, johon kerätään materiaalia vapaa-aikanakin. Leenan puheessa 

tulee ilmi taidekasvattajuuden merkitys omassa työssä onnistumisen ja tyytyväi-

syyden kannalta (vrt. McCarthy, Sullivan & Wright, 2006; Rauste-von Wright, von 

Wright & Soini, 2003, 48–49). Kertomuksia tarkastellessa voi todeta, että oppilai-

den tekemää taidetta arvostettiin ja hyvää lasten taidekasvatusta ja taiteen kautta 

muodostettavia kokemuksia pidettiin tärkeänä.  

Opettajan oma ammatillinen itseymmärrys tuodaan kertomisen kautta tarkas-

teluun. Anu, Minna ja Päivi korostavat, kuinka kuvataide koetaan opettajan identi-

teetin kannalta erittäin tärkeäksi. Oman työn pohdinnassa opettajat tuottavat kerto-

muksia ja samalla muodostetaan käsitystä itsestään ja ympäröivästä työmaailmasta 

(vrt. Heikkinen, 2001a, s. 118). Samalla he myös pohtivat ja työstävät käsitystään 

ihmisenä olemisestaan, identiteetistään, opettajuudestaan ja taiteesta, eikä niiden 

eri tekijöitä tai muodostumisprosesseja muodostamista voida erottaa toisistaan (vrt. 

Mazzarella, 2003, s. 49).  

Kertomuksia kokoavasti tarkasteltaessa voi todeta, että taiteen muodostuessa 

itselle tärkeäksi se kietoutuu myös osaksi opettajuutta, taide seuraa mukana. Ker-

tomuksissa haastateltavat ovat aktiivisia ja toimivia yksilöitä, jotka määrittelevät 
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itseään ja identiteettiään tavoitteellisen toiminnan kautta dynaamisessa vuorovai-

kutuksessa ”merkityksellisten muiden” kanssa (ks. esim. Heikkinen, 2001b, s. 31; 

Saastamoinen, 2000b). Kertomukset ilmentävät, kuinka sosiologisen subjektin 

identiteetin määrittelyn mukaisesti jokaisella yksilöllä on oma sisäinen olemuk-

sensa, useimmat haastateltavani toteavat, kuinka taide on ollut aina tärkeää, mutta 

taiteen merkitys työn kannalta on yksilöllinen. Anulle se on mahdollisuus korjata 

omia muussa opetuksessa tehtyjä virheitä, Päiville koko työyhteisön ohjaaminen 

taidekasvatuksessa on tärkeää, Leenalle taide on väline lasten tukemiseen ja Minna 

haluaa antaa laadukasta taidekasvatusta myös muille luokille.  

Kertomukset ilmentävät, kuinka myös ammatillisen identiteetin kohdalla voi-

daan puhua sisäisestä tarinan muodostamisesta. Sisäisen tarinan kannalta olennai-

sia ovat toimijaminät, moraalinen identiteetti, reflektoitu identiteetti ja mahdolliset 

minät (Hänninen, 1999, s. 60–67). Toimijaminät liittyvät erilaisiin elämänprojek-

teihin ja toimintaan, kuten opiskeluun, työhön, perheeseen tai taiteen tekemiseen. 

Tällöin ne voivat olla päällekkäisiä ja rinnakkaisia, situaationsa mukaisesti. Ben-

sonin (2013) mukaan taiteen ja identiteetin välinen yhteys käsitetään nimenomaan 

toiminnaksi. Se on jotain, mitä tehdään ja on tehty. Myös opettajuudessa toimimalla 

taiteessa ja sen kokemisen kautta voi tuntea ja tehdä näkyväksi muutokset identi-

teetissä (Benson, 2013, s. 11). 

Identiteetti reflektoituna tarkoittaa käsitystä itsestämme, jonka muodostamme 

sisäisen tarinan kerronnan avulla. Haastateltavieni kertomuksissa kokemuksien 

sekä toimijuuden reflektio liittyy olennaisesti omaan opettajana olemiseen ja mah-

dollisuuteen muutokseen siinä. Pirjon lyhennetyssä kertomuksessa (ks. Liite 2) 

opettajaidentiteetin järkkymiseen liittyvät koulun rakenteelliset tekijät, eivät lapset. 

Haasteellisessa situaatiossa esiin nousevat negatiiviset kokemukset ja merkitykset 

saavat aikaan halun ja pyrkimyksen muutokseen. Opettajan työ koetaan raskaaksi 

ja useat haastateltavista haaveilivat ammatin vaihtamisesta. Epämieluisassa situaa-

tiossa haastateltavien opettajaidentiteetti muuttuu episodiseksi186, se ei ole pysyvä, 

vaan etsii itseään. Pirjo tavoittelee parempaa tulevaisuutta opettajan taideopintojen 

suorittamisen kautta. Myös Leena ja Minna tuovat esiin haaveen taiteen lisäopin-

noista. Taide nähdään mahdollisuutena kehittyä omassa työssä, ja tulevaisuudessa 

ammatti ja sen myötä ammatillinen identiteetti nähdään erilaisena kuin menneisyy-

dessä (Strawson, 2004).  

                                                        
186 Strawsonin (2004) mukaan episodisen vastakohta on diakroninen. Käsitystä omasta opettajaidenti-
teetistä suhteellisen pysyvänä ja vakiintuneena voi luonnehtia diakroniseksi. Tällöin identiteetti on jo-
takin, joka on ollut jo aikaisemmin ja tulee olemaan pääpiirteiltään myös tulevaisuudessa jotakin sa-
mankaltaista (Strawson, 2004). 
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Ammatillisen identiteetin jäsentämisessä omalla taiteellisella ilmaisulla on 

suuri merkitys. Anun, Pirjon, Minnan ja Leenan kertomuksissa yhdeksi ammatilli-

sen identiteetin kannalta merkittäväksi haaveeksi kerrotaan oman näyttelyn pitämi-

nen. Näyttelyn myötä opettaja saavuttaa institutionaalisesta näkökulmasta taiteili-

juuden, jolloin voidaan puhua taiteilijaopettajasta, jonka kautta voidaan vahvistaa 

omaa opettajuutta (Bain, 2004; Lim, 2006). Haastatteluiden hetkellä tämän haaveen 

on toteuttanut vain Virpi. Muilla taiteilijaidentiteetin mahdollistaminen, käytettä-

vissä olevan ajan tai muun resurssin vuoksi, ei ole ollut vielä mahdollista, mutta 

haave omasta näyttelystä elää useilla.  

Kertomuksissa esiin nostetut mahdolliset minät viittaavat tulevaisuuteen, nii-

hin toiveisiin ja pelkoihin, joita ihminen luo sisäisessä tarinassaan. Taiteilijuus on 

epävarma haave, joka elää jokaisen taiteen syvällisesti koskettaman mielessä. Hän-

nisen (1999) mukaan sisäinen tarina on prosessi, jossa ihmisen intentionaalisuus 

arvotetaan ja liitetään osaksi ihmisen elämää ja sen toteutumista. Sisäisessä tari-

nassa voidaan suunnitella intentioiden ajallisuutta ja arvioida sen suhdetta arvoihin 

ja moraaliseen identiteettiin (Hänninen, 1999, s. 60–67). Useimmille elämä taitei-

lijana jää haaveeksi, opettajuuden ja taiteilijuuden suhde on kompleksinen (Zwirn, 

2006).  

Kertomukset tuovat esiin taiteen merkityksen haastateltavien ammatilliseen 

identiteettiin aktiivisesti vaikuttavana tekijänä, joka ilmenee omaan työhön positii-

visesti suuntautumisena. Taide antaa työlle erityisen oman osaamisen ja oman te-

kemisen toteuttamisen mahdollisuuden. Kerrottu ilmentää halua huolehtia oppi-

laista ja antaa heille mahdollisuuksia positiivisiin kokemuksiin, oppimiselle ja kas-

vulle. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös Bartonin, Baguleyn ja MacDonaldin 

(2013) australialaisten taideopettajien tutkimuksissa187.  

Lemon & Garvis (2013, s. 7) toteavat tutkimuksessaan, että oman identiteetin 

ja pystyvyyden tuntemus taidekasvatuksen alueella vaikuttaa myös laajemmin 

opettajan kykyyn selvitä opetuksestaan ja erityisesti tunteeseen omasta osaamisesta 

sekä rohkeuteen kehittää opetustaan. Myös Rauste-von Wrightin ym., (2003, s. 43–

49) mukaan identiteetillä on merkitystä työssä onnistumisen kannalta. Opettaja, 

joka omaa ehyen ja vahvan identiteetin sekä tiedostaa sen olemuksen ja merkityk-

sen, voi kohdata itsensä ulkopuolisen arvostaen ja kunnioittaen.  

                                                        
187 Australiassa tehdyssä tutkimuksessa todetaan, että taideopettajat ovat aktiivisia ja eteenpäin suuntau-
tuneita, intohimoisia ja innokkaita sekä valmiita kohtaamaan haasteita omassa työssään (Barton ym., 
2013).  
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Työn raskaudesta huolimatta tutkimukseni opettajat kokevat ammatillisen 

identiteettinsä erityisen vahvaksi kuvataiteen opetuksessa. Taide on koettu itselle 

tärkeäksi ja arvokkaaksi elämän ulottuvuudeksi ja omille oppilaille halutaan mah-

dollistaa samankaltaisia positiivisia kokemuksia ja merkityksiä kuin mitä itse on 

saatu. Ammatillisen identiteetin muodostaminen tapahtuu sekä persoonallisen, so-

siaalisen että kulttuuristen ulottuvuuksien välillä (vrt. Räsänen, 2015, s. 212–215). 

Taide koetaan omaksi alueeksi, ja siitä halutaan pitää huolta. Samalla opettajan 

identiteettiin liittyvät myös moraaliset ja toiminnan rajat, jotka on muodostettu ar-

vojen pohjalta ja joita ei pyritä rikkomaan. Pyrkimys parempaan opettajuuteen ja 

laadukkaan taidekasvatuksen tarjoamiseen kuvaa, kuinka reflektoitu identiteetti vä-

littää toimijaminän ja moraalisen identiteetin välistä suhdetta (vrt. Hänninen, 1999, 

s. 60–67).  

Identiteetti on sidonnainen situaatioonsa, ja näin ollen sen olemus on moni-

muotoinen ja muuntuva. Kertomuksista käy myös ilmi, kuinka joissakin yhteyk-

sissä haastateltavien, subjektien identiteetti on jopa pirstoutunut, se muodostuu 

useista identiteeteistä, jotka joskus ovat jopa ristiriidassa tai yhteensopimattomia 

keskenään (vrt. Hatfield, Montana & Deffenbaugh, 2006; Zwirn, 2006). Vaikka 

vuosien varrella taiteen merkitys henkilökohtaisen identiteetin ja opettajaidentitee-

tin kannalta on vahvistunut, samanaikaisesti on muodostunut myös negatiivisia te-

kijöitä ja oma jaksaminen sekä opettajuus kyseenalaistetaan. Ajoittain Anu, Leena 

ja Päivi ovat myös jopa harkinneet alan vaihtoa. Anulle ja Virpille taiteen kokemi-

nen ja sen kautta tapahtuva merkityksen antaminen on vahvistunut iän myötä jopa 

siinä määrin, että ajatus taiteilijuudesta on muodostunut tai muodostumassa opet-

tajuutta tärkeämmäksi.  

Kyseessä saattaa olla syy-seurausjatkumo, jossa situaatioista kumpuava paine 

aiheuttaa taiteen tekemisen kautta tapahtuvan muutoksen identiteetissä. Tällöin tai-

teen kyky muutokseen on itseään vahvistava. Taiteilijuus kuitenkin koetaan liian 

epävarmaksi ja opettajan työn kautta luodaan turvallisuutta omaan elämään ja per-

heelle. Kaiken edellytyksenä ovat situaation tarjoamat mahdollisuudet ja ehdot, 

omassa elämäntilanteessa taiteen kokeminen tai tekeminen ei ole mahdollista ja 

tilanne purkautuu muita kanavia pitkin.  
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Taiteella ja taidekokemuksilla on identiteetin kannalta, sen tietoisuuden ja ta-

junnallisuuden muodostamisessa, konstruktivistinen188 luonne. Taiteen piirissä toi-

mimisesta saaduilla kokemuksilla ja niihin liittyvillä tiedoilla rakennetaan todelli-

suutta ja luodaan omaa suhdetta maailmaan ja minuuteen (Sava & Katainen, 2004). 

Kokemukset ilmenevät toistensa varaan konstituoituvana monitasoisena ymmär-

ryksenä, ja niistä muodostetut kertomukset tuovat esiin taiteen merkitystä inhimil-

lisenä toimintana ja samalla kuvaavat sen kompleksisuutta ja monimuotoisuutta 

(Sava & Katainen, 2004, s. 22, 23). Narratiivisessa näkökulmassa nämä kokemuk-

set ja niistä muodostetut merkitykset ovat tekijöitä, joiden pohjalta oman sisäisen 

tarinan ja identiteetin muodostaminen tapahtuu (vrt. Denzin, 2008).  

Fenomenologisessa tarkastelussa työ ja sen muodostamat maailmassa olemi-

sen situaatioihin sidotut merkitykset ovat haastateltavieni ammatillista identiteettiä 

määrittäviä. Kokemus ja käsitys itsestä muodostuvat oman maailmassa olemisen ja 

maailman vuorovaikutuksessa (Heidegger, 1927/2000), ja voidaan puhua sosiolo-

gisesta ja postmodernista subjektista, joka muodostaa identiteettejä narratiivisesti. 

Tarvittaessa omaa kertomusta muutetaan uutta tulevaisuutta kohden ja identiteetti 

muotoutuu uudelleen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Käsitykset itsestä ja tule-

vaisuudesta vaihtelevat kontekstisidonnaisesti, mutta säilyttävät osin jatkuvuuden 

ja eheyden tunteet (vrt. Hall ym., 1999, s. 22; Hyvärinen, 2012, s. 331). 

Haastateltavieni ammatillista identiteettiä olen tarkastellut useista eri lähtökoh-

dista, oppilaista huolehtimisen, oman osaamisen, mahdollisuuksien antamisen ja 

työyhteisön näkökulmista. Haastattelut kuvaavat taiteen kykyä muuttaa omaa am-

matillista identiteettiään ja vaikuttaa siihen liittyviin intentioihin. Kertomukset ku-

vaavat, kuinka identifikaatioprosessi, eli identiteetin muodostaminen, käsitetään 

aiempaa laaja-alaisemmaksi, moninaisemmaksi ja jopa ongelmallisemmaksi. 

Nuorten opettajien identiteetti ei ole muodostunut kiinteäksi tai pysyväksi ominai-

suudeksi, vaan on altis muutoksille (vrt. Hall ym., 1999, s. 21–23; Wager, 1996, s. 

91–96). Tutkimuksen tulos mukailee postmodernia käsitystä ja näkemystä epäyh-

tenäisestä ja epävakaasta identiteetistä, joka ulottuu myös ammatti-identiteettiin. 

Sen muutos nähdään mahdolliseksi ja toisaalta myös siitä haaveillaan (vrt. Saasta-

moinen, 2000 a). Sava ja Katainen (2004, s. 23) tarkastelevat identiteettiä koke-

muksellisena pysyvyytenä, vaikka siihen kuitenkin liittyy vähittäinen muutos, jota 

                                                        
188 Konstruktivismi tiedon käsityksenä (ks. esim. Rauste-von Wright & von Wright, 1994; von Wright, 
1994). Tässä yhteydessä en tarkastele maailmasuhteen kognitiivista tai konstruktivistista luonnetta tar-
kemmin. 
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koetellaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa maailman kanssa. Näitä situaatioihin ja 

konteksteihin sidottuja elämäntapahtumia tarkastelen seuraavaksi.  

7.3 Taidetta elämäntapahtumien äärellä  

Tässä tulosluvussa tarkastelen taidetta henkilökohtaisena, vuorovaikutuksellisena 

ja emotionaalisena suhteena kokemus- ja elämismaailmaan. Kertomukset tuovat 

esiin erilaisia situaatioita, joiden yhdistävänä tekijänä ovat taidekokemuksissa, tai-

deteoksen tekemisessä tai katsomisessa tapahtuvat ja esiin nousevat merkitykset. 

Ne ovat itselle tärkeiden asioiden ja niille muodostettujen merkityksien pohtimista 

ja ajattelemista. Taide on mahdollisuus tuoda hankaliakin kokemuksia ja merkityk-

siä tarkasteluun ja käsitteellistää, tehdä tapahtunutta tiedostetuksi, metaforina, sym-

boleina ja kertomuksina (Eisner, 2008; Weber, 2008). Taiteen kertomuksissa ku-

vattu on ajattelemista ja kokemista teoksissa toteutuvan reflektion189 kautta (Higgs, 

2008).  

Kertomuksia reflektoivassa tarkastelussa tuodaan esiin jotakin koettua ja mer-

kityksellistä. Puhuttu käsitteellistää ja tarkastelee tekijän sekä teoksen välissä ta-

pahtuvaa vuorovaikutusta ja suhdetta (vrt. Dewey, 2010). Merkityksenanto tai-

teessa on erityinen tapa muodostaa ja vaalia kokemusta. Sitä voi tarkastella kon-

struktivistisena käsitteellistämisenä, transformaationa ja taiteen tiedonaloja yhdis-

televänä prosessina (Räsänen, 2008, 2009, 2015; Sava, 2004, 2007), mutta se ei 

sulje pois, vaan päinvastoin mahdollistaa, myös erilaisia eksistentiaalisen, maail-

masuhteen, situaatioiden ja niiden merkityksien tarkastelun sekä tuomisen osaksi 

taiteen merkityksellisyyttä ja merkityksenantoa (vrt. Eisner, 2008).  

Seuraavassa kertomuksen osassa Minna kuljettaa läppäriä ympäri kotiaan ja 

avaa tekemiensä teosten henkilökohtaisia merkityksiä.  

Minna: ... Sitten tässä on meidän hääpäivä. 

Mulla oli tommoinen sininen mekko. Tumman sininen mekko, jossa oli turkoo-

sia semmoisia kimalteita. Tota noin ja tässä sit, tässä kyll ne ei hyvin erotu, 

sellaisia tumman sinisiä kimalteita. Tässä näkyy mekko systeemi ja tässä on se 

rakkaus täällä sydämenä. Meidät vihittiin xxxx kallioilla, mutta se oli talvella. 

Odotas nyt, xxxx päivänä xx.xx. Silloin satoi näin isoja lumihiutaleita. Ne mä 

                                                        
189 Reflektiolla tarkoitan ajattelua, joka kohdistuu itseen ja omaan toimintaan (Tieteen termipankki, 
2018). 
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jätin pois olisi tullut liian suttune. Tarkoitus että ei ole ihan kirkas sininen tai-

vas, vaan vähän suttunen ja meri on talvinen ja kallio oli kans vähän harmaa. 

Mut tää oli semmoinen jotenkin se rakkauden kulminoituminen, kun meni nai-

misiin. 

T: Mutt sydän ei ole punainen vaan se on sininen. 

Minna: Joo tossa oli pinkkejä sydämiä tossa ensimmäisessä, mutta toi niin ko, 

se on mies, niin se on sininen ja sitten taas, kun mulla oi sininen mekko niin se 

on sininen. Tää oi niin tässä on kaikissa tällaiset teemavärit. Ensimmäinen on 

violetti toinen sininen ja tää on kultanen. Tässä, tää on meidän perhepotretti. 

Ja täällä on niin ko, kun katot tonne näät tämän. Tää on niin kuin tulppaaneja 

ja nää kukinnot on nuput on sydämet väärinpäin. Eli nää on ne lapset, jotka ei 

ole syntyneet. Mä olen halunnut 5 lasta. Ei meille 5 tule mutta 4 meille tulee. 

Teos johdattelee kuulijan Minnan elämän tärkeimpien tapahtumien ja niiden situ-

aatioiden äärelle (vrt. Weber, 2008). Oma vihkipäivä, sen tapahtumat ja henkilöt 

saavat symbolien kautta muodon ja merkityksen. Tärkeät asiat ovat väreiksi, muo-

doiksi ja symboleiksi puettuja. Teosten yksi fokus on tulevaisuudessa, syntymättö-

mät lapset ovat kuvattuna muiden kanssa. Samalla kertomukseen liittyvät jo aikai-

semmin esiin nousevat esikuvat taiteen maailmasta. Teoksen eräänä denotaatioon, 

teoksen ilmisisältöön (Barthes, 1988) liittyvänä esikuvana ovat Nanna Suden maa-

laukset ja niiden symbolit, jotka innoittivat Minnaa käyttämään samankaltaisia 

merkkejä ja luomaan eläviä metaforia (Ricoeur, 2000, 2005a) taiteessa oman elä-

män huippukohtiin liittyen. Nanna Suden teoksen elementtejä käytetään uudelleen 

ja niille annetaan oma, henkilökohtainen merkitys. Teos mahdollistaa itselle tärkei-

den asioiden äärellä olemisen, ja taide ilmenee symbolisena ja metaforisena (vrt. 

Saarnivaara, 1993, s. 73). 

Leenan kertomuksessa teoksessa taustalla oleva kertomus halutaan pitää sa-

lassa, sitä ei haluta ilmaista suoraan. Teoksen sisältö ja merkitys muodostetaan täy-

sin henkilökohtaisten symbolien maailmaan, joka ei denotaation tasolla aukene 

muille. Teoksen tekeminen on ollut terapeuttista, ja samalla esteettisesti merkittä-

vää. 

Leena: Yks työ oli hirmu tärkeekin, tein sen tuossa pari kolme vuotta taak-

seppäin. Tämmöiset vuodet menee, että mitä on minäkin vuonna tehnyt. Iso 

korkee olkkari, sinne tein sellaisen varmaan 2 m x reilustikin työn. Sattu sel-

lainen tosi kamala onnettomuus, siitä on 3 v. Mun täytyy ihan miettiä. ... Tytär 
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oli 5v. Siitä on 2,5 vajaa 3v aikaa. Siis leikki 5v tyttöräinen siinä mettässä it-

tekseen ja meidän naapurissa olin jo pitkään jo kattonu ... ja mua jännäsi ..., 

että semmoisia tuntemuksia ollut vähän. Sellainen hassu olo, että ei ole hyvä 

päivä tulossa. Se leikki. ... Sellainen amerikanbuldokki, valtava taistelukoira 

siinä perheessä, joka ei ollut ihan hallinnassa. ... Lapsi leikki siinä lähimet-

sässä. Sillä koiralla oli joku metsästysvaisto ... ja se lähti lapseni perään. Kävi 

kiinni ... ja se on ihme, että se tyttö jäi henkiin. Se iski suoraan tänne päähän, 

mutta se luojan kiitos kaatu sitten kasvot eellä maahan ... ja meidän poika 

näki ... Se ei tietenkään voinut tehdä mitään, koira oli 40 kg tyttö oli 15–16 kg. 

Se on keijukainen ja pieni se tyttö. Ja ne, oi jotenki se oli jotakin hirveetä. Se 

tilanne meni. Isäntä tuli, ja se joutui hakkaamaan sen koiran irti lapsestani. Se 

ei ollut mikään pieni, ... ei että koira puraisi, vaan se raateli käytännössä. Ihan 

kaiken mahdollisen. Aivan, kaulavaltimo jäi millistä. Aivan kuin jokin käsittä-

mätön suojelus oli, että se tyttö sitten säily ... ja säily vielä niin, että ne monta 

tuntia sitä parsi leikkaussalissa sitten kuntoon. ... Mutta että ne on kaikki täällä 

jossain hiusten alla. Ihan hirvee, jos olis kasvoissa ja olis sitten kaikki ne sillei. 

Ne ei päällepäin nää, että se on tuommoisen käynyt läpi. xxxx on käynyt las-

tenpsykiatrisen terapeutin luona, missä ne kävi pitkän session läpi. Se oli sem-

moinen mikä pyöri, ... että kyllä tuommoisetkin vaikuttaa aivan hirveesti, mitä 

niin ku maalaat. Kyllä mä siinä huomasin ... Vaikka olen aina vähän ajatellut, 

että olen realisti ja jalat maassa ihminen. En ole sellainen huuhaa taiteilija, 

joka lähtis ... Mutta kyllä mä näin, että hirveen takkusta tuottaa mittään ja vä-

hän semmoinen oli, ... yliherkästi pensseli läpi taulusta. Sit kun se homma ru-

pee oleen ohi, että voi huokasta ja se säikähdys ja kaikki, sen jälkeen mä tein 

sen ison työn. ... Siinä on äiti hevonen ja varsa ... Mä en oo hirveesti ees kelle-

kään puhunut, paitsi puolisolleni, miksi se on se ja mitä siinä on ollut. Että se 

oli itelle semmoinen niin kuin ... Ei ne vieraat tiedä. Voi kun kiva, voi kun iha-

nan näköinen. Joo tässä on heppatallitkin vieressä ja mä en jaksa sillai. Ne on 

sellaisia, ei kauheesti niin kuin tarvikkaan selittää. ... Sit loppupeleissä, kun 

rupee aattelee, niin onhan niissä töissä aina jotakin. Jotaki juttuja, mutta se on 

eniten semmoinen, että minkä mä tiedän täysin tietoisesti. Mistä se rupes tulee, 

että sen halus tehä sitten. Mutta on ne kokemukset, mikä vaikuttaa ... ja koke-

mukset, olipa ne mitä tahansa mitkä vaikuttaa. Kyllä ne tulevat siihen. Se on 

tavallaan väylä käydä läpi, että tekee taidetta taikka kattoo sitä. Olipa se sitten 

maalaamista, kuvaamista, mitä tahansa, se on myös sitä asioitten, omien asi-

oitten järjestelyä ... sitäkin. 
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Teos on tehty Leenaa järkyttävän ja lapselle hengenvaarallisen kokemuksen jälkeen. 

Kertomuksessa tulee esiin taiteen mahdollisuus saattaa kokemus prosessissa jälleen 

osaksi omaa elämän jatkumoa, historialliseksi tapahtumaksi, jota voidaan tarkas-

tella ja jonka äärellä voi myös viipyillä. Teoksen tekemistä oli edeltänyt asian pro-

sessoiminen, ja tapahtuman muistaminen aiheuttaa voimakkaita negatiivisia ja jopa 

aggressiivisia tunteita. Teos ja siitä kertominen asettuvat suhteeseen tapahtuneen 

kanssa ja taiteen kautta koettu käsitellään uudelleen visuaaliseksi kokemukseksi 

maalauksen muotoon (vrt. Marsh, Chubb, Saber-Sheikh, Hooker & Moore, 2016). 

Tekijän voimakasta emotionaalista tilaa kuvaa toteamus, jossa Leena ”olisi halun-

nut lyödä siveltimet läpi maalauksesta.” Moninaisten tunteiden prosessoinnin ja 

itse teoksen maalaamisen ja tekemisen kautta teos on saavuttanut muodon, jossa 

koettu konkretisoituu teoksena (ks. Dufrenne 2000).  

Leenalle kokemuksen merkitys ja sen presentaatio ovat reflektio tapahtuneesta, 

teos on metafora tapahtuneen perimmäisestä tunteesta, äidin rakkaudesta. Tapahtu-

neen työstämisessä kertomuksen ja kuvan muotoon on osa läheisten keskinäistä 

kommunikointia ja asian käsittelyä, teoksen sisältö on kerrottu vain puolisolle (vrt. 

Riches & Dawson, 1996). Fenomenologisessa tarkastelussa, ulkopuolisen katsojan 

näkökulmasta, voidaan puhua teoksen tekijän työlleen sisällyttämän mielen kätkey-

tymisestä tai jopa kätkemisestä (Heidegger, 1936/1996). Maalauksen lähtökohtana 

oleva kokemus on siinä määrin henkilökohtainen ja traaginen, eikä kokemuksen 

äärellä tapahtuvaa viipyilevää olemista tai sen merkitystä haluta tuoda muiden tie-

toisuuteen, vain puoliso tietää maalauksen lähtökohdat ja symboliikan. Teos on es-

teettisessä mielessä kaunis190, ja se saa osakseen vieraiden ihailua, mutta sen sisältö 

ja merkitys ei ole muille jaettavissa. Maalaamista Leena kuvaakin osin ”omien asi-

oiden järjestelyksi”. 

Teoksen syntyprosessia voi tarkastella myös jatkumona, jonka tavoitteena on 

päästä asian ja kokemuksen emotionaaliseen tasapainoon191, sitä voidaan kuvata 

esteettisen kokemuksen näkökulmasta erityiseksi kokemukseksi (an experience, vrt. 

Dewey, 2010). Leena on halunnut maalata teoksen, jossa on läsnä lapsen menettä-

misen uhka, siitä kumpuava yhdessä- ja kanssaolemisen, äidin rakkauden ja huo-

lehtimisen eksistentiaali sekä lopulta kuolemaa kohden olemisesta selviytyminen 

(vrt. Heidegger, 1927/2000). Teoksen maailma kietoutuu ja muodostuu henkilö-

kohtaisten, kontekstiin ja situaatioon liittyvien symboleiden ja analogioiden väli-

tyksellä. 

                                                        
190 Vrt. lume (Heidegger, 1936/1996). 
191 Tarkastelen emotionaalista tasapainoa esteettisen kokemuksen näkökulmasta myöhemmin luvussa 7.  
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Pirjo kuvaa taiteen merkityksen oman henkilökohtaisen elämismaailman työs-

tämisen näkökulmasta. Taide on mahdollisuus omien hankalien ja mieltä askarrut-

tavien asioiden esiin tuomiseen ja käsittelemiseen niistä puhumisen ollessa hanka-

laa. Taiteen merkitys nousee esiin useassa kohdassa, ja viittaukset ovat hyvin hen-

kilökohtaisia.  

Pirjo: Se on varmaan nii, se on osittain siis se, että minkä takia tämä Ranttila 

on niin ku semmonen sitte vielä ku siihen on enempi tutustunu ja syventyny 

tavallaan siihen, sen että minkälainen elämä sillä on ollu, nii sille on tämä 

kuvan tekeminen ilmeisesti joku semmonen niin ku terapeuttinen väline, että 

mulla on vähän samaa kans, että mää niin ku työstän semmosia kipeitä asioita 

tai vaikeita asioita, joista ei voi puhua tai ne tullee niin ku kuvallisessa muo-

dossa esille, mutta mää en välttämättä tosiaan ees ite sitä tiedosta, että mistä 

on kyse. Ja sitte on paljo semmosia kuva-aiheita, joita mää en oo niin ku us-

kaltanu tehä, että ne on tuolla päässä mutta se kynnys tehä ne on aika rankka, 

ku sen tietää, että siinä joutuu käymään sisäisesti jonku myllerryksen läpi. Että 

sinänsä mua vähän hirvittää lähtä sinne xxxxx, ku mää tiiän, että mää haluan 

tehä niitä kuvia siellä ja sitte ne on niin henkilökohtasia. 

Pirjo kokee oman elämän ilmaisemisessa samankaltaisuutta Ranttilan kanssa. Taide 

on mahdollistanut omien ”kipeiden” asioiden työstämisen, ja sillä on terapeuttinen 

ulottuvuus. Tiedostetulla tasolla on paljon kuva-aiheita, joita ei vielä edes uskalla 

tuoda tarkasteluun ja niiden tekemisen ”kynnys” on korkea, koska niiden käsittele-

minen aiheuttaa mielen ”myllerrystä”. Omien kuvien ja niiden kautta asioiden tar-

kasteleminen on hyvin ”henkilökohtaista”, ja sen aloittaminen jopa ”hirvittää”. Ku-

vallinen työstäminen kuitenkin antaa mahdollisuuden myös niille asioille, joista ”ei 

voi puhua” tai jotka ovat jopa ”ei tiedostettuja” tulla tarkasteluun ja käsittelyyn 

tavoitellen kokemuksellista täydellistymistä. Kuvallisessa työskentelyssä vaikeat 

jopa osin tiedostamattomat asiat voidaan tuoda kuvallisessa merkityksenannossa 

esiin, mutta hankalien asioiden työstäminen saattaa myös pelottaa. Pirjo kokee 

muualle lähtemisen mahdollisuutena tehdä itseä tarkastelevia henkilökohtaisia ku-

via, vaikka asia ennakkoon hieman mietityttääkin.  

Taiteen esiin tuomat kokemukset ja niiden käsitteellistäminen mahdollistavat 

vaikeidenkin asioiden henkilökohtaisen tarkastelun ja pohdinnan (Bergum & 

Godgin, 2008). Myös Pirjolle niiden työstäminen taiteessa on kokemuksellisen ta-

sapainon hakemista, mutta lopputuloksesta ei kuitenkaan voi olla varma. Prosessia 
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voi luonnehtia terapeuttiseksi. Hieman myöhemmin Pirjo vielä palaa samaan tema-

tiikkaan, taiteen mahdollisuuteen tarkastella kuvien kautta omia henkilökohtaisia 

elämäntilanteita representaatiossa. 

Pirjo: Se on varmaan osittain tota itelle niin ku semmonen ilmaisukanava, sem-

monen ominainen, että mää oon varmaan joskus löytäny pienenä semmosen. 

Sitä kautta ehkä pystyy työstämään jotain semmosia tunteita, joita ei ehkä niin 

ku syystä tai toisesta osaa pukea sanoiksi tai ei uskalla tai ei oo mahollisuutta 

tai muuta. Tai emmää tiiä kuinka tiedostettua se on pienenä ollu, mutta nyky-

ään se ehkä tullee sillai tietosemmin esille se, että tota työstää semmosia itelle 

rankkoja asioita elämässä. Ja siksi se tuntuu niinku kaikki arviointitilanteet ja 

semmonen tavallaan ehkä se kynnys, miksi niitä ei oo teheny, on suuri siksi ku 

ne on itelle kipeitä ja rankkoja asioita ja sitte jos nää lähet tekemään niitä, nii 

siinä joutuu niin ku tavallaan avaamaan niitä haavoja vähän auki. Mää luulen, 

että siinä on niin ku se juttu, mikä mua mietityttää. Mutta on vaan semmonen 

niin ku sisäinen pakko, että jotenki tajuaa, että ne asiat pittää tehä niin. Se on 

semmosta omaa terapiaa. Mää en niin ku koe, tai ne on niin ku tosi rankkoja 

asioita, mitä siellä on taustalla, mää en niin ku niistä sinänsä oikeestaan kau-

heesti kellekkään huutele ... Emmää halua selittää, että mää haluan tuua ne 

oikeestaan sillä lailla vähän piilossa esille sieltä työstä, että toisaalta mulla on 

semmonen ajatus, että nyt jos mää sinne xxxx lähen, nii jos mää uskaltaisin 

tehä siellä jonku semmosen työn, jossa se, se asia ei niin ku välttämättä näy 

suoraan, mutta sillai että se ois itelle semmonen selkee, että tietää että tää on 

nyt se juttu, mistä mää teen. Mutta se vaatii iteltä hirviästi niin ku henkistä 

semmosta latautumista siihen, että uskaltaa sen tehä. Että mää en muille niitä 

halua sillä lailla selittää, se on vaan semmonen tapa saaha ne ulos. 

Taide on ollut omien tunteiden mahdollinen ilmaisukanava jo lapsuudessa. Sen 

kautta voidaan tarkastella asioita, joita ei kykene, halua tai uskalla pukea sanoiksi 

(Moon, 2012), ja sen avulla tavoitetaan sekä tietoisia että tiedostamattomia merki-

tyksiä (Dalley, 2009). Tämä omien asioiden avoimesti käsittelemisen hankaluus on 

ollut myös haaste oppitunneilla tapahtuvissa töiden tarkasteluissa. Pirjo ei halua 

aukaista muille omia ”haavojaan”. Taide mielletään kuitenkin ”sisäiseksi pakoksi” 

ja se täytyy ”tehdä niin”. Omat hankalat asiat halutaan tuoda näkyviksi ”piilossa”, 

ei suoraan näkyvänä denotaation tasolla. Teoksen todellinen merkitys puetaan kon-

notaatioksi, ei selkeästi tulkittavaksi piilomerkitykseksi. Tekeminen vaatii it-

seltä ”latautumista” ja ”uskaltamista”, eikä niitä merkityksiä haluta muille selittää.  
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Haastateltavat kuvaavat narratiiveissa ilmeneviä taidekokemuksien herättämiä 

tunteita, siis situaatiosta nousevia virittyneisyyksiä (Heidegger, 1936/1996) 192 , 

monin eri tavoin. Useissa kertomuksissa koetut taideteokset ovat vaikuttaneet emo-

tionaalisesti voimakkaasti tai taiteen tekeminen liittyy situaatioihin, joissa oma 

elämä haluaa hakeutua pohdintoihin, joissa taiteellisen työskentelyn ja sen kautta 

saavutettavan kokemuksellinen täyttymys ovat odotettavissa.  

Taiteen merkitys Anun tärkeisiin elämäntapahtumiin kietoutuvana tulee ilmi 

sen mahdollisessa katkoksessa ja sen ymmärtämisessä tulevaisuutta ajatellen. Anun 

elämää varjostaa haastatteluhetkellä silmäsairaus, joka vaarantaa taiteen kautta 

muodostuvan maailmasuhteen.  

Anu: Näkökyky, että niin jos näkö menee, niin onko sitten kuvataidetta, tai mikä 

siinä on sitä merkityksellistä. Se on mun mielestä ... Se oli aika opettavaista, 

kun pelkäsin, että sokeuduin ja sitten jotenkin tai jotenkin sai itekkin sen kuvan, 

että jotenkin mietti, että laittaisi silmät kiinni ja menisi täydelliseen maail-

maan, missä ei oikeasti näkiskään enää mitään uutta. Tai okei sulla on vain 

kaksi viikkoa aikaa nähdä tämä maailma ja sit sä et enää nää mitään. Että se 

semmonen tietty tunne, mulla oli tämmöinen tunne tai luulo monta kuukautta, 

että mulla on yks tauti, joka vien näön. Niin tota mitä mä haluan nähdä vielä, 

mikä on mulle tärkeätä, mitkä ovat tavallaan ne, mielikuvat päässä, joita ei 

halua unohtaa, niin niin. Se oli aika karmivaa enkä halua sellaista kokemusta 

kellekään, mutta se on maailma jossa monet elää. Näkövammaisen maailma. 

– Sitäkin suuremmalla syyllä jotenkin ehkä niin tota niille jutuille mitä tekee 

pitää olla se merkitys. Et jos ei näkiskään niitä enää niin tietää miksi on tehnyt 

ja mikä se merkitys on ollut. Ja se ei ole vain se yks kuva vaan se semmonen 

niin sisäinen niin. 

Situaatio, jossa kuvataiteen kannalta olennainen näköaisti on uhattuna, tuo elämään 

voimakkaan tarpeen ottaa valokuvia, joiden kautta halutaan tallentaa ja havain-

noida maailmaa sokeuden uhkan ollessa pahimmillaan. Kertomus on koskettava ja 

syvällinen oman elämäntilanteen kuvaus. Uhkaava krooninen sairaus muuttaa iden-

titeettiä, ja sitä korjataan taiteen tekemisen kautta (Reynolds, Vivat & Prior, 2011). 

Elämän situaatio nostaa taiteen harrastuksen piiriin uudenlaisen piirteen, jossa on 

läsnä elämän katoavaisuus, maailman kuvataiteen kautta muodostuvan maailma-

suhteen menettämisen uhka.  

                                                        
192 Heidegger (1927/2000) käyttää emotionaalisesta kvaliteetista käsitettä virittyneisyys (Stimmung). 
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Myös Minna kuvaa kertomuksessaan oman elämismaailman tilannetta, jossa 

erityisopettajan tutkinnon lopputyön esittely johtaa situaatioon, joka purkautuu 

emotionaalisesti.  

Minna: Täällä on kädet jotka pitää käsissään munaa, mikä on ihan säröillä, 

siihen yrittää saada sen ehjänä, vaikka se siihen sattuu ja se yrittää pyristellä 

vastaan. Sitten silloin, kun aloitin opinnot, se oli ihan. Mä olin ihan tyhjä ihan 

kuin autio hiekkamaa, enkä tiennyt erkasta yhtään mitään. Sitten opintojen ai-

kana ja sieltä kun lähti versomaan tietoja ja ideoita. Ja sitten niin ko nää ku-

vaat sitä opintojen etenemistä. JA sitten ei ollut hirveen helppoa siitä tämä 

tummempi tausta, mutta kumminkin sitten se loistaa sinisenä ja sitten jostain 

kaukaa häämötti se tavoite. Tuolla on meidän valmistumispaperi. 

Minna: Tää oli mulle silleen hirveen tunnepitoinen, että ... Itse asiassa tää käsi 

tulee siitä, kun mulla ... olin xxxxssa, yksi sellainen taiteilijatuttu, mä asuin sen 

luona jonkin verran ja salaa Guuglasin mitä se nykyään tekee. Sillä oli ollut 

näyttely. sellainen mieletön 3-ulotteinen installaatio missä liikkuu erilaisia 

osia ja siinä oli tällaisia irrallisia käsiä, missä oli silmiä tuolla. Että tämä on 

puhtaasti sieltä pöllitty idea. 

T: Eli menneisyys tulee mukana. 

Minna: Kyllä se seuraa jossain määrin, kun oli se päätöstilaisuus, jossa mä 

esittelin tämän, menin ihan jumiin, en pystynyt sanomaan mitään. Mä vain kyy-

neleet valu ja mä sönkötin jotain. Se oli aivan hirvee tilanne. Mä kuitenkin olen 

suhteellisen varma esiintyjä, mutta olin latautunut niin paljon, että se meni 

ihan perseelleen. Sivistystoimen johtaja ja harjoittelukoulun rehtori, ja muita. 

T: Sellaisia ne töitten tarkastelut ovat, että keho puhuu enemmän kuin itse. 

Minna: Sit tässä on semmoinen sarja elämästäni, elämäni highlightseista. Ja 

mä näissä kaikissa on tää sydän kans mukana. tää on niin ku teini-ikä, kuvasin 

näissä itteni aina mekkona, käsinä tai hanskoina ... 

Minna oli tehnyt erityisopettajan tutkinnon lopputyön maalauksena. Opintojen läh-

tökohtana oli tunne itsestä ”tyhjänä ja autiona hiekkamaana” ja kuinka siitä 

lähti ”versomaan” oma kehitys kohti erityisopettajuutta. Minna oli halunnut koos-

taa pitkän opiskelujakson ajatuksia ja kokemuksia tiivistäväksi maalaukseksi, ja ti-

laisuudessa, jossa omaa lopputyötä esiteltiin, tunteet nousevat esiin, Deweytä (2000, 

s. 57) mukaillen tunne kiinnittyy teokseen. Teokselle annettuun muotoon kietoutuu 
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myös menneisyyden kokemukset, muistot ja kokemukset (Dewey, 2010, s. 29), ku-

ten lähtökohdat opintojen aloitukselle. Teoksen tekemisen myötä tekijän ja teoksen 

välille kehittyy emotionaalinen suhde ja side (Sullivan & McCarthy, 2009). Teos 

on hyvin henkilökohtainen, siihen sisältyy käsityksiä ja merkityksiä omasta identi-

teetistä sekä esiin nousevia emootioita ja merkityksiä. Teoksen kautta tunteet, ku-

lunut merkityksellinen aika ja siihen sekä elämään liittyvät tapahtumat saavat muo-

tonsa (Dewey, 2010). Teokseen ja sen työstämiseen sekä elämäntilanteeseen liitty-

vät tunteet nousevat esiin. Teoksen voimakas emotionaalinen ulottuvuus purkautuu 

työn esittelyssä kyyneliin ja tilanteen kontrollin menettämiseen. Merkittävään elä-

mäntilanteeseen tehty, huolella säilytetty ja situaatiosta muistuttava teos on koettu, 

ja sen ääressä voi palauttaa mieleen useita elämän tärkeitä tapahtumia ja elää niitä 

uudelleen emotionaalisena ja täyttymyksellisenä (vrt. Sullivan & McCarthy, 2009). 

Kertomus jatkuu tapahtumien jälkeisten teosten esittelyyn, jossa omaa identiteettiä 

kuvataan jälleen symbolien, sydämien, käsien ja mekkojen välityksellä.  

Haastateltavien elämässä on situaatioon liittyviä virittyneisyyksiä, jotka edel-

lyttävät ja edeltävät taiteellista toimintaa, jonka representaatioiden kautta koke-

muksellinen tasapaino voidaan saavuttaa. Teoksen tekeminen tai katsominen vai-

kuttaa katsojaansa voimakkaasti sekä situaation, kontekstin, aiheen, väri- ja muo-

tomaailmansa kautta, ja kokemusta voi luonnehtia esteettiseksi, emootion sävyttä-

mäksi ja emotionaaliseen tasapainoon pyrkiväksi. Katsomiskokemus muodostuu 

situaatioksi, jossa paljastuu teoksen totuus, teoksen sisältö, muoto ja aihe asettuvat 

vuorovaikutukseen historiallisen oman elämän ja sen situaation ansiosta. Teoksen 

tekeminen ja siitä muodostuva kokemus on tulevaisuuteen suuntautunut, teosta on 

tarkoitus tarkastella uudelleen, taide säilyttää merkityksensä ja asettuu yhä uudel-

leen vuorovaikutukseen ja uusiin merkityksen muodostamisen prosesseihin (De-

wey, 2010).  

Taidekokemuksiin liittyvät estetiikkaan viittaavat käsitteet, kuten kauneus tai 

säröillä oleminen, ovat usein epämääräisiä ja moniselitteisiä. Teoksissa koettu ja 

viitattu yhteys elämään ja sen kokemisen merkityksiin ihmisen eräänä perustavaa 

laatua olevana olemisen tapana on tyypillistä, mutta sen tulkitseminen on haasteel-

lista. Heideggeriä (1996) mukaillen käsitän kauneuden kokemuksen ”totuuden lois-

toksi”. Sen minkä ihminen kokee paljastavan totuuden, hän kokee myös kauniina. 

Kauneus on näin implisiittisesti läsnä ihmisen toiminnassa. Pragmatismin näkökul-

masta kauneus sisältyy kokemuksen tasapainon saavuttamisessa tapahtuvaan mie-

lihyvään ja täyttymyksen tunteeseen (Dewey, 2010). Teoksen kokemiseen ja teke-

miseen liittyvät tutkimukset ja projektit saavuttavat kokemuksellisen täydellisty-

misen, joka on kauneuden, ts. totuuden kokemiseen rinnastettavissa.  
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Kokemuksen tarkasteleminen tästä näkökulmasta etääntyy eksplisiittisestä ker-

rotusta situaation, kontekstien ja asiayhteyksien tulkinnaksi. Tapahtumalle on vai-

kea löytää kuvaavia käsitteitä, ja usein keho sekä itse teos puhuvat enemmän ja 

kohdallisemmin. Merkitys on Ricoeurin (2000, 2005a) ajatuksia mukaillen analo-

gian, elävän metaforan ja symbolin sekä Heideggerin (1996) maailman synnyttä-

misen välillä tapahtuvaa. Näiden käsitteiden perinteisten merkitysten laajentami-

nen fenomenologisen merkityksenannon ulkopuolelle pragmatismin piiriin ja se-

miotiikkaan on moniselitteistä. Näiden tutkimusperinteiden erilaisuuden takia tar-

kastelu on ilmiötä laajasti avaavaa.  

Minnan, Leenan, Pirjon ja Anun taiteessa reflektoituja kertomuksia voi luon-

nehtia kokemuksiksi, joissa tunteet näyttäytyvät kokonaisvaltaisina ja situaatiosi-

donnaisina (vrt. Dewey, 2010). Intentionaalisessa konstituutiossa193  taideteokset 

saavat aikaan emotionaalinen läsnäolon ja intensiteetin tuntemuksen194 (Dufrenne, 

2000, s. 36). Deweylle taiteen luominen on intentionaalista esteettiseen kokemiseen 

pyrkivää toimintaa. Myös tutkimushenkilöni ovat työstäneet kokemuksen sisäisiä 

merkityksiä ja tavoittelevat materiaalin kautta tapahtuvassa artikulaatiossa koke-

muksen merkityksen emotionaalista viritystä ja kokemuksellista täyttymystä (vrt. 

Boydston & Simon, 1989, s. 45, 68). Tämä tarkoittaa taiteellista ilmaisua, jossa voi 

tuoda ilmi sisäisiä merkityksiä sekä välittöminä että välillisinä merkityksinä.  

Yksilötasolla teokset herättävät sekä puhtaan esteettisen että informoivan ko-

kemuksen, riippuen kokijan omista lähtökohdista. Kertomuksissa teoksille ja nii-

den sisältämille symboleille muodostuu ja muodostetaan kokijoiden henkilökohtai-

sia tulkintoja ja merkityksiä. Teosten symbolit maailmoivat eri lailla tekijän ja mui-

den kokijoiden mielissä, värit ja muodot saavat yksilöllisen merkityksen. Tavoit-

teena ei kuitenkaan ole omien mielentilojen välittäminen, vaan sisäisten merkitys-

ten tuomista julki ilmaisullisen välineen avulla, jolloin se on myös muiden koetta-

vana, ja merkitys voi olla täysin erilainen kuin tekijällä (Väkevä, 2009, s. 52). 

Näistä merkityksenannoista luodaan uusia aikaisemmin tiedostamattomia merki-

tyksiä, joilla on edelleen merkitystä uusien maailmojen synnyttäjinä. Tulkinta nou-

                                                        
193 Dufrennen (2000) mukaan taideteoksen konstituoiminen tarkoittaa omistautumista ja sen merkityk-
sen eloon herättämistä sekä yksilöllisyyden rajojen koittelemista ja mahdollisesti sulautumista teoksen 
maailmaan. Intentionaalisuus merkitsee, että ihminen ja maailma sulautuvat yhteen vuorovaikutuksessa. 
On kuitenkin huomattava, että intentionaalisuus on subjektin ja objektin erillisyyttä, mutta samalla suh-
detta, joka yhdistää niitä (Dufrenne, 2000, s. 36). 
194 Omassa kokemusmaailmassani eräitä voimakkaimmin kuvatulla tavalla vaikuttaneita teoksia ovat 
ahvenanmaalaisen Johan Scottin värikenttämaalaukset. Niistä saatua kokemusta ja siihen liittyvää tun-
netta on mahdoton käsitteellistää sanoin.  
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dattaa hermeneuttista tulkintaa, jossa teos ilmenee osana kokonaisuutta ja koko-

naisuus teoksien kautta perustaen tulkinnan ja ymmärtämisen jo aikaisemmin koe-

tulle ja omassa elämismaailmassa muodostetuille aikaisemmille merkityksille.  

Deweyn (2010) estetiikassa emootio ei ole subjektiivinen mielentila tai tunte-

mus vaan laadullinen yksilöllinen viritys, joka syntyy ajallisessa jatkumossa. Tämä 

viritys erottaa tutkimusprojektit ja saavutetut tasapainotilat toisistaan. Yksilön tun-

nekokemukset perustuvat situaatiossa tapahtuviin tilanteisiin. jotka synnyttävät vi-

rityksen ja joka edelleen muodostuu emootioksi. Situaatiossa syntyvä viritys, jossa 

ei vielä ole yksilöllisiä tunteita, on myös jaettavissa (Väkevä, 2009, s. 52). Deweyn 

(2010) mukaan taide ei symbolisoi tunnekokemuksen yleisiä piirteitä tai muotoja 

vaan välittömiä läsnä olevia merkityksiä. Ne ovat elämän vuorovaikutuksessa syn-

tyviä ja henkilökohtaisiin emootioihin liittyviä. ”Taiteessa ei ole kyse symboleista, 

vaan välittömistä, läsnä olevista merkityksistä”, jotka ovat situaation tavoin jaetta-

vissa (Väkevä, 2009, s. 53). 

Tunteiden lisäksi esiin nostettujen taideteosten elämäntapahtumiin liittyväksi 

mielenkiintoiseksitarkastelun kannalta huomiota herättäväksi käsitteeksi muodos-

tuu maalauksen tarkasteleminen käsiteparin ilmaisu ja sisältö kannalta195. Lähes 

kaikkien haastateltavien kohdalla ne ovat kaksi kohteen havainnoinnin näkökulmaa, 

jotka liittyvät yhteen signifikaatioprosessissa, jossa kohde saa merkityksensä. Sen 

muodostamisen kannalta erityisesti Leenan ilmaisu 196  muodostuu olennaiseksi 

merkittäväksi piirteeksi (Vrt. Poulos & Boydston, 1991, s. 75–76). Ilmaisu muo-

dostaa ulkopuolisille tarkastelijoille erään teoksen emotionaalisen kokemisen läh-

tökohdan. Edellä tarkasteluun tuodussa varsaa ja emoa kuvaavassa teoksessa Lee-

nan tyyliä, tapaa maalata voi luonnehtia esteettiseksi tai kauniiksi, mutta samalla 

tyyli luo voimakkaan kontrastin teoksen syntyvaiheen kontekstille. Vieraat arvioi-

vat työtä ”ihanaksi”. Mahdollisesti tapahtumien kulun onnellinen loppu on synnyt-

tänyt intention, jossa maalauksen muoto ja tyyli saavat kauniiksi luonnehditun 

muodon. Kokemuksen lähtökohta on raaka ja hengenvaarallinen tilanne, mutta ti-

lanteen ja asian äärellä olemisen jälkeen lopputuloksena toteutettu teos, sen tyyli ja 

muoto ovat esteettisiä.  

                                                        
195 Barthes on ehdottanut merkkien tulkintaa Saussuren teorian pohjalta syvyyssuuntaisesti. Tällöin si-
sällön käsitetään olevan ilmaisun takana ja voidaan tavoittaa vain sen kautta (ks. Tarasti, 1984, s. 35). 
Omassa tarkastelussani käsitän syvyyssuuntaisen tulkinnan tarkoittavan myös ilmaisun mukaan otta-
mista.  
196 Kuvataiteessa ilmaisu on olennaisesti teoksen tekijän henkilökohtaiseen tyyliin ja käsialaan liittyvä 
ominaisuus. Tyyli on eräs kertomuksissa esiin nouseva oman taiteen tekemisen ominaisuus, jota voidaan 
rinnastaa Deweyn tertiääriseen ominaisuuteen (Poulos & Boydston, 1991, s. 75–76, s. 75–76). 
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Haastateltavieni taiteen kokemisen ja kokemuksen ehdot ovat riippuvaisia yk-

silöstä, toiminnasta syntyvästä merkityksellisyydestä ja tavasta, jolla kokija koh-

distaa havaintonsa toimintaan. Hermeneuttisen perinteen mukaisesti kokemuksen 

merkityksen perusta on muodostunut yksilön kokemushistoriassa, niissä sosiaali-

sissa vuorovaikutustilanteissa ja mahdollisissa maailmoissa, joissa kokija on muo-

dostanut merkityksiä suhteessa aikaisemmin koettuun (Gadamer, 2005, s. 126). 

Toisaalta on muistettava myös taiteen mahdollisuudet vaikuttaa alitajuisesti, tiedos-

tamattomasti sekä näiden kokemuksien mahdollinen vaikutus kokemuksien ja mer-

kityksien konstruoinnissa (Sava, 2007, s. 107). Taide ei itsessään sisällä merkityk-

siä, vaan ne syntyvät teoksen maailmojen synnyssä ja katsojan kokemuksen ja toi-

minnan prosesseissa. Lähtökohtaisesti taideteoksen kokeminen ja taide ovat inten-

tionaalista, taiteen merkityksen voi todeta olevan subjektiivista ja osittain riippu-

vaista kokijasta ja hänen mahdollisuuksistaan luoda merkityksiä kulloisessakin 

situaatiossa.  

Symbolien myötä kertomuksissa nousee esiin myös taiteen olemukseen olen-

naisesti kuuluva kommunikatiivisuus, jolla tarkoitetaan taiteen materiaalin sidoksia 

julkisuuteen, kulttuuriin ja omaan välittyneeseen elinpiiriin ts. tasoihin, joilla ko-

kemus pyrkii saavuttamaan tasapainon. Deweyn näkökulmasta taiteilija tutkii, 

työstää ja tuo koettavaksi omaa välitöntä merkityksellisyyttä ja sisäisiä merkityk-

siä. ”Lähtökohtana tässä ilmaisussa on emotionaalinen kokemus sellaisena kuin se 

artikuloituu teoksessa” (Väkevä, 2009, s. 52). Deweyn mukaan tämä toteutuu eri-

tyisen hyvin kaunotaiteissa ja taiteen arvo määrittyy ilmaisullisen välineen sisäisten 

merkitysten artikulaatiokyvyn mukaan. 

Minnan, Leenan, Pirjon ja Anun kertomuksissa taideteoksen käsittäminen it-

sensä ulkopuoliseen viittaavana, symbolina197, mahdollistaa merkityssuhteen eri-

tyisen ja henkilökohtaisen tarkastelun. Varto (2001a) tarkastelee teokseen liittyvää 

symbolista funktiota eräänä merkityksen muodostamisen tekijänä ja osana merki-

tyskokonaisuutta, johon teos liitetään. Tarkastelun lähtökohtana on käsitys, jonka 

mukaan teoksen tekijä on tietoisesti tuottanut teoksen sisältämät symbolit ja näin 

                                                        
197 Heidegger ei tarkastele teosta symbolina, itsensä ulkopuolelle viittaavana merkkinä, vaan maailmoin-
nin mahdollistavana entiteettinä. Fenomenologinen estetiikka ei poissulje semioottisen merkityksenan-
non mahdollisuutta osana teoksen merkityksen konstituutiota. Silkelän (2006) mukaan semioottinen lä-
hestymistapa nivoutuu fenomenologiaan.  
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merkitessään tekijän voidaan olettaa tarkoittavan teoksellaan jotakin ja teoksen ha-

vaitsija yrittää ymmärtää tuotettuja merkkejä198. Merkityksenannon tekee ongel-

malliseksi tulkitsijan mahdollisuuksien rajallisuus tekijän tarkoitusten selvittämi-

seen. Merkit sisältävät myös sellaista, mikä ei ole ollut tarkoituksellista aikomusta, 

mutta on silti tekijän luomusta (Varto 2001a, s. 175). Toisaalta teokset ovat olevia, 

jotka itsessään ovat jo tulkintoja jostakin, merkityskoosteita, joilla on olemassa 

oleva hahmo ja ”oma tahto” (Varto, 2005, s. 43).  

Dewey (2010) tarkastelee taiteen symbolina toimimista kokemuksen yksilölli-

syyden kautta. Esteettisessä kokemuksessa kokija tuo kokemukseensa oman histo-

riansa, mistä seuraa, että jokainen kokemus on yksilöllinen. Tämän yksilöllisyyden 

luonteen vuoksi kokemusta tai sen merkitystä ei voi välittää sellaisenaan toisille 

kielen tai muun symbolijärjestelmän kautta (ks. myös Roald & Lang, 2013, s. 8). 

Taide sisäisen merkityksen artikulaationa onkin erityinen kokemisen tapa, joka saa 

merkityksensä jopa ilman käsitteitä (Väkevä, 2009, s. 52). Kertomuksissa taiteen 

olemusta voidaan pitää symbolisena, indeksisenä, analogisena tai metaforisena il-

mauksena, käsitteen valinnan mukaan. Oman tarkasteluni kannalta olennaista kui-

tenkin on, että haastateltavilleni taide mahdollistaa reflektion ja sen merkityksen 

ilmaisemisen.  

Leenalle merkin (teoksen) ja sen kohteen merkityksenanto tapahtuu signifikaa-

tioprosessissa, jota määrittää toiminta. Teoksen merkitys on hevosaiheisen taulun 

(merkki) ja koiran hyökkäyksen (merkin kohde) herättämässä äidin huolehtimisen 

ja rakkauden ilmenemisessä (interpretantti, toiminta). Teos siis symboloi tapahtu-

nutta, hyökkäyksen herättämää äidin rakkautta, joka saa merkityksensä käytän-

nössä, toiminnan kautta. Teoksien tarkasteleminen henkilökohtaisen maailmasuh-

teen ilmauksena laajentaa tarkastelua teoksen itsensä ulkopuolelle viittaavana me-

taforisena ja symbolisena. Sama symbolisen funktion olemassaolo on havaittavissa 

myös Pirjon, Anun, Leenan ja Minnan teoksissa. Metaforana kuvatun äidinrakkau-

den, sydänten ja mekkojen symbolien, omien elämän sekä positiivisten että haas-

teellisten asioiden fyysisiksi taideteoksiksi muuntamisen kautta mahdollistuu teok-

sen maailman luominen. Tehdyt teokset ovat perusta, jossa niiden merkitykset maa-

ilmoivat ja jonka myös katsoja voi kokea. 

                                                        
198 Saussure on jakanut merkit arbitraarisiin eli sopimuksenvaraisiin ja ikonografisiin (Tarasti, 1984, s. 
35).  
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Tarkasteltavien teosten sisältö käsittää teoksen itsensä ulkopuolelle viittaami-

sen metaforan kaltaiseksi merkitykseksi, kieleksi199 , jonka ilmaisu on poeettista 

(Ricoeur, 2000, 2005b). Metaforan kautta mahdollistuu taiteen tarkastelun ulotta-

minen taideteoksen symbolisen funktion ulkopuolelle; haastateltavien oma 

elämä200 on yleisten ja jopa kliseisten symboleiden käytön lähtökohta, kuten Min-

nan maalauksissa. Huomionarvoista on, että haastateltavat eivät oleta, että teoksen 

tekijän omat pyrkimykset reaalisesti konkretisoituisivat tulkinnassa, kuten Leenalla, 

tai että vastaanottaja voisi tai että edes olisi olennaista tavoittaa teoksen tekijän tar-

koitusta, kuten Anulla tai Pirjolla. Haastateltavat kuvaavatkin teoksessa ilmenevien 

oletettujen intentioiden lisäksi merkityksiä, jotka eivät ole teoksessa eksplisiittisesti 

läsnä tai yksiselitteisesti havaittavissa. Kerrotut merkitykset viittaavat johonkin te-

oksen ulkopuolella olevaan transsendenttiin, joka on jossakin määrin tulkittavissa 

kielellisesti. Nämä merkitykset ovat hyvin henkilökohtaisia ja tilanteeseen sidottuja, 

kuten Pirjon ja Anun henkilökohtaiset vaikeat asiat. Taidekokemuksissa teoksen 

merkitys muodostuukin oman kokemuksen, havainnon ja sen pohdinnan kautta te-

oksen maailmoinnissa, johon liittyy olennaisesti symbolinen merkityksenanto (vrt. 

Ricoeur, 2005a). 

Merkityksellisyyden kokemus tai kokemuksen muodostuminen on aina lähtöi-

sin kokemuksesta ja laajenee intentionaalisten symbolien ja metaforien ulkopuo-

lelle, teokset synnyttävät oman maailmansa ja ilmenevät totuuden tapahtumana. 

Omassa ajattelussani taiteen äärellä olemisen ja merkityksellistämisen tarkastelun 

ja ajattelun lähtökohta on Heideggerin (1995) kuvauksessa teoksesta ”Maalaisnai-

sen kengät”. Teoksen aineellisuus (maa) tai sen muut ilmaisulliset ominaisuudet, 

kuten kenkien esittäminen hyvin realistisesti, on teoksen merkityksen luomisen läh-

tökohta, aineellinen perusta, jossa ”totuus” tapahtuu.  

Kertomuksista käy ilmi, että tekijät olettavat kokijalta teoksen kanssa yhteisiä 

tunnekvaliteetteja ainakin jossakin määrin (Dufrennen, 2000). Muutoin teos jää 

mahdollisesti tunnistamatta ja näin merkityksettömäksi, eikä esteettistä kokemus-

takaan synny. Kuten kertomuksista ilmenee, teoksien emotionaalinen samankaltai-

nen kokeminen on kuitenkin mahdotonta. Dufrennen (2000) mukaan esteettisten 

                                                        
199 Omassa tarkastelussani käsitän Deweytä (2010) mukaillen minkä tahansa taiteen ilmaisumuodon kie-
leksi. Ricoeuria (2000) mukaillen kieli muodostaa symbolisen maailman, jonka eräs ulottuvuus on mer-
kitysten ilmeneminen metaforina. 
200 Taideteosten tarkastelussa ja tulkinnassa teoksen liittäminen elämään muodostuu olennaiseksi tul-
kinnan horisontiksi. Tällöin koko haastateltavan henkilön tuotanto voidaan käsittää jatkumona, johon 
yksittäiset teokset liittyvät. Taiteen jatkumo, historia ja taiteen kieli, johon tekijä ja yksittäinen teos 
liittyvät ovat toinen merkittävä tulkinnan lähtökohta. 
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kokemusten paljastamat affektiiviset ominaisuudet konstituoivat erityisiä apriori-

suuden lajeja. Lähes jokainen tunnistaa itsessään kertomuksissa esiin nostetun van-

hemman rakkauden tai rakkauden toista kohtaan sekä huolen omasta terveyden ti-

lasta. Tunteen tunnistamisen yhteydessä kokijalla on oltava jo ennakolta kyseisten 

tunteiden mahdollisuus. Ne liittyvät ihmisenä olemiseen ja ihmisen historiallisuu-

teen. Gadamerin (2000, s. 48) mukaan fenomenologisessa tarkastelussa voidaan 

tavoittaa elämismaailmasta apriorisia rakenteita, ja haastateltavieni esimerkeissä ne 

ovat hyvin yksityisiä. Mikäli kvaliteetit tunnistetaan teoksessa, ne joko syntyvät 

maailmoimalla teoksesta tai katsoja konstituoi ne teokseen. Tunteiden alkuperästä 

riippumatta Dufrenne (2000) toteaa, että affektiiviset aprioriset ominaisuudet mää-

rittelevät sekä subjektia että objektia. Näin intentionaalisuus ulottuu näiden kahden 

väliseen suhteeseen ja kietoo ne toisiinsa. Mielen muodostaminen teokseen osoittaa, 

että jotain objektista on jo subjektissa läsnä (Dufrenne, 2000, s. 36). Dufrennen 

ajattelu poikkeaakin tässä suhteessa Heideggerin ajattelusta.  

Ingardenin (2000) mukaan teosta ei rekonstruoida, vaan teos saa merkityksensä 

teoksen kokemuksessa, elämismaailmassa konstituoidussa kokemuksessa. Teoksen 

ymmärtämisen prosessi tapahtuu vasta kun teoksen rakenteen rekonstruktion sijaan 

teos saavuttaa esteettisen konkretisoitumisen eli teokselle annetaan oma esteettis-

ten kvaliteettien ja esteettisten arvojen täyteys. Teosta prosessoidaan, kunnes se 

saavuttaa merkityksen ja konstituoitumisen, jonka jälkeen se päätyy lepotilaan, 

jossa sitä arvostetaan. Arvostamisen edellytyksenä on teoksen täydellistyminen, 

jota voidaan pitää myös eräänä tarkastelun tasona (Ingarden, 2000, s. 11). Miellän 

myös aikaisemmin kuvatun Minnan päättötyön, käsissä kannateltavan säröisen mu-

nan, esittelemiseen liittyvän kokemuksen kuvauksen liittyvän taiteen emotionaali-

seen kokemiseen, ei itse esiintymiseen. Teos kokoaa itseensä sekä menneisyyteen, 

tekoprosessiin että sen esittämisen situaatioon liittyviä tekijöitä ja merkityksiä.  

Teoksen merkityksiin liittyvä kerronta pyrkii teoksen täydellistymiseen, ja sii-

hen pyrkivän havainnon Dufrenne (2000) nimeää oikeutta tekeväksi havainnoksi. 

Silloin merkitys on objektin yksittäinen maailma, johon mahdollisesti pääsemme 

kokemalla taideteoksen sille oikeutta tehden. Tämä maailma ei ole selvärajainen 

eriteltävä ominaisuus, vaan mahdollisuus, joka ilmenee a priori, jonka ansiosta 

posteriori voi ilmetä (Dufrenne, 2000, s. 31). Tosin sanoen koemme, minkä tunnis-

tamme. Ingarden (2000) käyttää kokemisen luonteen kuvauksesta kontemplaation 

käsitettä, jolla tarkoitetaan rauhallista mietiskelevää oleilua teoksen piirissä. Taide-

teoksen arvo ei muodostu pyrkimyksistä tavoittaa jotakin, vaan teoksen oman ko-

konaisuuden ja täyteyden vuoksi (Ingarden, 2000, s. 14). 
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Kertomukset ilmentävät elämäntapahtumia reflektoivien teosten merkit-

sevyyttä tekijälleen201. Haastateltavien kokemuksien kuvauksissa tasapaino ja tyy-

tyväisyys teoksiin on saavutettu ja kerrottu tuo esiin kokijan mielihyvää koetun eri 

ulottuvuuksista. Teoksen kokemisessa ja merkityksissä erityisesti tunteet muodos-

tuvat usean haastateltavan erityisen olennaiseksi merkitysulottuvuudeksi. Emotio-

naalisen elementin ymmärtäminen teoksessa tuottaa tunnepohjaisen reaktion 202 

(Ingarden, 2000, s. 19, 22), mutta kokemus ei pyri oikeaoppisuuteen, totuuteen tai 

varmuuteen, vaan transsendoimaan eli ylittämään jatkuvasti sekä aistimellisen että 

analyyttisen ja tiedollisen havainnon. Samalla odotus ja halu enempään ja parem-

paan merkitsee affektiivisen tiedon pyrkimystä kohti tasapainoa. Tässä prosessissa 

teoksen tekemisen kautta tarkasteltava merkitysmaailma saavuttaa hyväksynnän. 

Kyseessä ei ole pelkkä emootioiden liittäminen ja esteettisen kohteen konstituoi-

minen, vaan monitahoinen kokemus, johon liittyy myös intentionaalisuus ja af-

fektiivisen reaktion vaikutukset havaintoon. Esteettinen kokemus edellyttää trans-

sendentin kohteen, jolloin kokijalla on mahdollisuus tavoittaa teoksen maailma (vrt. 

Seppä, 2000, s. 166). Samalla paljastetaan normaalisti kätkettyä ja vaikeasti tavoi-

tettavaa, mikä johtaa muutokseen kokijan toiminnoissa.  

Kertomuksissa kuvattua esteettistä kokemusta ei voida täysin rationaalisesti 

selittää tai tyhjentää, koska siihen liittyvä affektiivisuus pakenee haltuun ottavia 

määritelmiä ja objektivointia. Kyseessä ei ole objektiivinen tieto eikä sitä voida 

selittää tai kuvata tyhjentävästi propositionaalisen tiedon ja puheen avulla (vrt. 

Johnson, 2013, s. 21). Kerrotusta käy ilmi, kuinka pelkkä teoksen fyysinen olemas-

saolo ei synnytä merkitystä, vaan merkityksen syntyminen edellyttää affektiivisen 

välityksellä tapahtuvaa siirtymistä symbolisen ja teoksesta reaalisesti poissa olevan 

alueelle (Seppä, 2000, s. 166). Merkityksenanto on sidoksissa myös meidän kehol-

liseen kokemusmaailmaamme ja historiallisuuteemme, se ei ole kielellistä tai kä-

sitteellistä (vrt. Johnson, 2013, s. 21). Yhdessä eri tekijöiden kanssa affektiivisuus 

tekee teoksen merkitykselliseksi ja koskettavaksi läsnäolossaan (Seppä, 2000, s. 

166). 

                                                        
201 Usein teosten äärellä kerrottua kokemusta ja siitä muodostettua merkitystä voidaan kuvata spontaa-
niksi mielihyväksi tai välittömäksi kokemukseksi, ei omaa kokemusmaailmaa, identiteettiä tai maail-
masuhdetta syvällisesti luotaavaksi. 
202 Ingarden nimeää emotionaaliset ulottuvuudet tarkastelijan elämyksen ulkoesteettisiksi ominaisuuk-
siksi (Ingarden 2000, s. 19, 22). 
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7.4 Taide henkilökohtaisena merkitys- ja maailmasuhteena  

Tässä luvussa kohdistan huomioni taiteeseen ja sen merkityksiin intentioiden nä-

kökulmasta, taidetta tehdään siihen liittyvien moninaisten henkilökohtaisten mer-

kityksien vuoksi (McCarthy, Sullivan & Wright, 2006; Titus & Sinacore, 2013). 

Haastateltaville taiteen äärellä oleminen näyttäytyy tärkeänä maailmassa olemisen 

tapana ja toisaalta toimijuutena, jossa oma kiinnostus taiteeseen on myös innoittaja 

sekä taiteen tekemiseen että suhteen ylläpitämiseen institutionaaliseen taiteen maa-

ilmaan, mikä osaltaan määrittelee suhdetta taiteeseen, rooleja, käsityksiä taiteesta 

ja taiteen tekemisen tapoja (Barthes, 1988; Dickie, 1981). Tarkastelen taiteessa ker-

rottua suhteena elämään ja maailmaan, omaan olemiseen konstituoivana, eksisten-

tiaalisena tekijänä, joka sisällyttää tarkastelun piiriinsä myös jo aikaisemmissa lu-

vuissa esiin tuotuja ja analysoituja merkityksiä. Tuon merkityksiä tarkasteluun yk-

silöllisinä, kerrottua voi luonnehtia jokaiselle haastateltavalle tyypilliseksi ja hei-

dän omaa taide- ja maailmasuhdettaan leimaavaksi merkityssuhteeksi, jossa tarkas-

telun fokuksena on toiminta ja oman olemisen reflektio (vrt. Sullivan & McCarthy, 

2007). 

Anun kertomus kuvaa taiteen kietoutumista ihmisen olemisen arkeen ja joka-

päiväisyyteen sekä taiteen mahdollisuuksia myös kohottautua arjen tapahtumien ja 

kokemuksien yläpuolelle sekä olla ja toimia kuten itse haluaa. 

Anu: Elämään ja perheen ehdoilla ja että ei se saa olla liian semmoista liian 

hienoa tai jotenkin etäännyttävää. Äiti tekee nyt taidetta, että ehkä, ehkä se, jos 

muutosta miettii 10 v niin tietyllä tapaa etenkin ... No jalat entistä vankemmin 

maassa, mutta toisaalta pää pilvissä. Ehkä se on vielä syventynyt, että on niin 

jotenkin maassa kiinni ja se on niin raadollista, kun on ite tehnyt ja fyysistä ja 

ite korvia myöten veloissa ja hoh, hoijaa. Sitä on vaan niin maassa kiinni, mut 

että sitä tarpeellisempi on, että on sitä muutakin ja on niitä idiksejä, että us-

kaltaa niitä toteuttaa. Mutta jotenkin sen maan ehdoilla, että ei voi niin kuin 

leijua jossain vaan norsunluutornissa. Että minä teen nyt taidetta. Ei se oikein 

vaan toimi. Ei se vaan toimi 

Anun kertomusta tarkasteltaessa taide kietoutuu elämään kokonaisvaltaisesti, 

mutta realistisesti. Taide on väline ”pään pilvissä” pitämiseksi, jonka vastapainona 

ovat ”jalat maassa”. Analogia korostaa, että taide ei saa muodostua liian tärkeäksi, 

vaan sen asema on tärkeä ja elämässä vahvasti läsnä oleva muiden asioiden rinnalla. 

Taidetta tehdään omista intentioista huolimatta kanssaihmisten ja elämäntilantei-

den ehdoilla, oma asema ja paikka elämässä nousevat keskiöön (Cannatella, 2007). 
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Taide ei ole kaikkea määrittävä vaan elämää rikastuttava tekijä. Se ei myöskään 

määritä elämää arjessa, mutta se on itselle tärkeä ulottuvuus, jonka avulla pääsee 

toteuttamaan itseään (Sullivan & McCarthy, 2007) muiden tärkeiden, jopa elämää 

rajoittavien asioiden, kuten asuntovelan ja muiden ajankohtaisten huomiota vaati-

vien asioiden ohessa. Tunteet ovat kertomuksessa vahvasti läsnä. Ne nousevat esiin 

sekä oman identiteetin että sairauden että oman olemisen mietiskelyssä. Taiteen 

perustavaa laatua oleva ulottuvuus on oman hyvinvoinnin lisääminen (Titus & Si-

nacore, 2013). Anun viittaus ”maan ehtoihin” kuvaa Anun suhdetta oman kotinsa 

puutarhaan ja samalla viittaa ihmisen perustavaan alkuperään, maahan, joka saa 

Heideggerin (1996) tarkastelussa merkityksen myös taiteen aineellisuudessa, taide 

nousee esiin maasta.  

Aikaisemmin kertomuksessaan Anu kuvaa, kuinka käsitteli taiteessa ja taiteen 

tuhoamisen kautta myös negatiivisia asioita. Hieman myöhemmin kertomuksesta 

käy ilmi, kuinka taiteen tekeminen saa kokonaisvaltaisemman, elämän situaatioihin 

ja sen edellytyksiin mukautuvan aseman.  

T: Miten tuo taide näkyy sun elämässä tällä hetkellä? 

Anu: Se, välillähän tuntui, että se ei näkynyt ollenkaan ja sitten mulla on välillä 

ollut angsti, että voi voi, kun mä en tee mitään ja selkeästi siihen on tarvetta. 

Mutta se oikeampi vastaus on, että se näkyy aina, mutta se välillä ilmenee eri 

tavoilla, että tää kun ei se ole pelkästään joo maalaampa tässä tauluja. Että 

tulipa suunniteltua, vaikka talo tai teinpä tässä kokonaisen pihapiirin tai oike-

asti rakensinpa puutarhan metsään. Ja sitten et ottaa niistä valokuvia niin on-

han sekin nyt taidetta, jos mikä sellainen visiointi hommeli, että mut nyt on 

vähän ne raksahommat sillain rauhoittunut, niin kyllä viime ja tänä vuonna on 

tullut ihan tehtyä perinteistä keramiikkaa tai vähän uusia tekniikkoja tai mitä 

nyt onkin. Toisaalta sitten just ko mulla on sit vähän mukanakin, kun lapset 

synty varsinkin eka lapsi, just kun oli sen xxxx vuoden jälkeen sokki menossa, 

niin tuota silloin tuli tehtyä kans sitten työstettyä sitä äitiyttä ja sitten sitä xxxx 

vuotta vähän niin, kun heh heh, oksensin ...? vähän sitä draivia mikä siellä oli 

jäänyt päälle. Niin miten sitä sitä pysty sitten [toisen] lapsen kanssa. Otin lap-

sesta kuvia ... Toisen en sitten lapsen kanssa en enää niinkään vaan lapsen 

kanssa oli vähän kiireisempää. 

Taide ilmenee Anun elämässä eri tavoin merkityksellisenä ja sen tekemiseen on 

tarvetta (Titus & Sinacore, 2013). Elämäntilanteensa ollessa kaikkein kiireisimmil-

lään Anu tunsi huonoa omatuntoa, koska konkreettiselle taiteen tekemiselle ei ollut 
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aikaa. Toisaalta Anu tunsi, että taide oli myös silloin läsnä elämässä, vaikka ei il-

mennyt nimenomaan taideteosten tekemisenä. Tällöin taiteelliseksi toiminnaksi ko-

ettiin myös oman talon tai sen pihapiirin suunnitteleminen ja dokumentointi valo-

kuvin. Situaatioon liittyy tunne, jossa taide on tekemistä myös eheyttävässä, jopa 

terapeuttisessa mielessä.  

Anulle taiteen monimuotoista merkityksellisyyttä henkilökohtaisista näkökul-

mista ilmentävät aikaisemmissa luvuissa esiin nousevat merkitykset, taide identi-

teetin rakentajana, oman ammatillisen identiteetin muodostajana ja taide merkityk-

sellisenä välineenä oman sairauden kohtaamisessa ja intentiossa tulla taiteilijaksi. 

Taiteella on välineellinen203 merkitys, se on väylä toisenlaiseen olemiseen ja maa-

ilmaan, väylä arjen tarkastelemiseen taiteen kautta ja mahdollisuus tehdä taidetta 

elämän erilaisten situaatioiden äärellä. Tarkastelu pohjautuu arvoihin ja on dialogia 

oman elämän sekä sen situaatioiden keskellä (vrt. McCarthy ym., 2006). 

Anu kokee taiteen eheyttävänä, mutta sen merkitys vaihtelee elämän eri tilan-

teissa. Ajan myötä taiteen merkitys on ollut kasvava, vaikka sen merkitys vaihtelee 

elämän situaatioissa. 

Anu: On se. Se on tullut ehkä entistä tärkeämmäksi tai niin ko jotenkin se on 

tullut syvemmäksi ja aidommaksi ja sellaiseksi henkilökohtaisemmaksi se 

suhde ja se on monipuolistunut. Et se ei ole pelkästään niin ko minuun tai mi-

nusta pois vaan se on semmonen iso vuorovaikutustila, ja eikä niin ku aika 

laaja, että ei niin ku vaan kapeesti vaan. Se on jollain tapaa ehkä sellainen 

elämäntapa tai tapa olla olemassa tai elämässä. Joskus sitä vähän niin ku haa-

veili tästä, tavoitteli tai oi oispa jotenkin hienoa olla taiteilija ja jossain vai-

heessa ei, ei missään nimessä. Kauhea, että liian epävarmaa ja muuta, että 

tavallaan joskus se oli itelle semmoinen juttu ja sitä mietti, mutta nykyään nyt 

sitä ei edes ajattele, mutta sit aina välillä huomaa, että tätähän se on kuitenki. 

Et kyllä sitä jollakin tapaa on semmonen omanlaisensa taiteilija tai boheemi 

tai just että välillä tekee ja välillä ei mutta se ei ehkä olekaan se juttu vaan se 

asenne ratkasee. Minust se on siinä. 

T: Onko taide niin ku tavallaan asenne? 

                                                        
203 Heidegger tarkastelee välineellisyyttä tarvikkeen tarvikkeena olemisena, mutta taide ei omassa tar-
kastelussani koskaan saavuta tarvikkeenomaisuutta, se ei häviä omaan tarvikkeena olemiseensa. Taide 
ei myöskään ole koskaan haastateltavien elämässä tarvikkeena tarvikkeiden joukossa, vaan taiteella ja 
teoksilla on oma erityinen asemansa, joka ilmenee kerrotussa maailmasuhteena ja maailmasuhteissa, 
joita teokset ilmentävät. 
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Anu: ... niin tavallaan ekakesä, kun pystyn niin ko istuun omassa puutarhassani 

ja maalaan akvarelleja, kun sitä ennen sitä vaan niinku tehty heh, heh haba 

kasvaa ja kaikki kuopat kaivettu ite ja ... 

Suhdettaan taiteeseen ja sen merkityksellisyyteen Anu kuvaa ”henkilökohtaisem-

maksi” ja ”monipuolisemmaksi” muuttumisen kautta. Taide on tullut ”syvem-

mäksi”, ”aidommaksi” ja ”tärkeämmäksi” osaksi elämää, se on maailmasuhteen 

näkökulmasta ”vuorovaikutustila”, jossa oma oleminen ja eläminen realisoituvat. 

Taiteessa on mahdollista asettua dialogiin ja tuoda omat tunteet ja merkitykset tar-

kasteluun (Van Den Akker, 2014). Aikaisemmin (ks. Alaluvut 7.1 ja 7.2) on tullut 

esiin taiteen merkitys identiteetin kannalta ja nyt siihen liittyy myös koko maail-

massa oleminen ”asenteena” maailmaan. Anulle se merkitsee mahdollisuutta pukea 

merkitykset omiksi kuviksi, pohtia omia syitään, tekoja ja ajatuksia kuvien takana 

sekä kuvata itsensä milloin juoksevaksi hahmoksi tai maatuskaksi (vrt. Kal-

manowitz, 2013). Taide on omien ajatuksien, merkityksien ja tunteiden kanssa ole-

mista, taide on merkityksen ja tasapainon hakemista vaikeasti sanallistettavien ja 

osin tiedostamattomienkin asioiden äärellä (vrt. Schwartz, 2018).  

Taide nousee arjesta elämän merkityksellistäjäksi siinä määrin, että kerrottujen 

kokemuksien varaan voidaan rakentaa koko oman elämäkerran tarkasteleminen. 

Kertomus kattaa koko elämän varhaisesta lapsuudesta tähän päivään. Tästä taiteen 

erityisestä asemasta ja sen äärellä olemisesta huolehditaan, se on kokijalle tärkeää. 

Elämismaailman maailman tarkastelu ja siitä teosten tekeminen on Anulle omakoh-

tainen ja erityinen elämän alue, joka kietoutuu elämäntilanteisiin ja arjen toimin-

toihin. Tehtyjen teosten ja niiden maailmojen äärellä oleillaan ja viipyillään, anne-

taan sekä toiminnalle että kokemuksille erityisiä henkilökohtaisia merkityksiä. 

Maailmassa olemisen kuvaus liittyy olennaisesti myös ihmisen identiteettiin ja 

varsinaisena olemiseen (Heidegger, 1927/2000). Taide ilmenee suhteena omaan 

elämismaailmaan, jossa voidaan kokeilla sekä ylläpitää erilaisia identiteettejä, ja 

sen avulla voi asettautua vuorovaikutukseen elämän ja siihen liittyvien asioiden 

kanssa (Sullivan & McCarthy, 2013). Anun sitaatin loppu ilmentää konkreettisesti 

taiteen kautta muodostuvaa suhdetta ympäröivään maailmaan ja omaan toimintaan 

siinä. Taide koetaan ”vuorovaikutustilaksi, missä sille annetaan ”oman olemisen” 

merkitys. Koko kertomusta tarkasteltaessa elämä, situaation niin salliessa, kietou-

tuu vahvasti taiteen piiriin ja voidaan puhua taiteen kokonaisvaltaisesta ja kokoa-

vasta merkityksestä, joka viittaa taiteen mahdollisuuteen olla fokaalisen maailma-
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suhteen (ks. Borgman, 1984; Kupiainen, 2004) eräs tekijä. Taide ei ole vain mah-

dollisuus tarkastella tapahtunutta, vaan sen avulla voi pohtia ja kysyä tapahtuneen 

syitä ja sen taustalla olevia ajatuksia ja toimia (vrt. Kalmanowitz, 2013).  

Myös Pirjolle taide ja kuvat ovat olleet aina tärkeä tapa käsittää maailmaa ja 

luoda suhdetta siihen. Pirjo kutsuukin omaa suhdettaan kuviin kuvalliseksi ajatte-

luksi. 

Pirjo: Että mää niin ku visualisoin niitä sanoja ja mietin sitä tunnelmaa ja 

mietin, mitä siihen niin ku, teen niin ku kokonaisuutta. Enämpi se ehkä lähenee 

sitä kuvallista ajattelua ku. Emmää tiiä onko se ihmisellä ylipäätään tapa, niin 

ku ihmismielen tapa käsittää asioita kuvina. Joku mulle nimittäin sano näin, 

että ”no eihän siinä oo mittään ihmeellistä” mutta mulle siinä on. 

Nii, emmää sitte tiiä. Mutta kyllä siinä sillai tietää, että vaikka se niin ku se 

ajattelu menis semmosta normaali ihmismielen kuvia niin ku kaikilla, mutta se 

ehkä se on sitte vaan se joku semmonen sisäinen pakko vaan työstää niitä ku-

viksi, että se on niin ku mikä niin ku tekkee sitte sen.  

Myöhemmin Pirjo vielä palaa samaan tematiikkaan: 

Pirjo: Mutta siis musta se tuntu ouvolta sillon, että niin ku ihimiset sannoo sen, 

että mää ajattelen liikaa asioita. Ja kyllä mää muistan varsinki sillon murros-

ikäsenä, nii mietti hirveen paljon semmosia ihan perustavanlaatusia asioita, 

mutta se nyt varmaan kuulu muutenki siihen ikävaiheeseen. Ja sit se oli itelle 

ehkä semmosta aika rankkaa aikaa, nii nii siitä sitte jäi niin ku osittain niin ku 

omista elämänkokemuksista jäi semmonen, että niin ku miettii asioita ja mo-

nelta eri näkökulmalta. Että mää en oo sillai, mää en miellä, että mää oisin 

kauheen mustavalkonen ihminen, vaan mää nään niitä harmaan sävyjä aika 

paljon siinä välissä. 

Taide on Pirjolle mahdollisuus miettiä asioita monilta eri tahoilta, ja joidenkin mie-

lestä Pirjo ehkä ”ajatteleekin liikaa”. Asioiden miettiminen on ollut Pirjolle omi-

naista, ja sitä kautta on syntynyt mahdollisuus nähdä asiat monelta eri näkökulmalta 

lukuisien ”harmaan sävyjen” kautta. Taide on keino itsetutkiskeluun ja oman iden-

titeetin sekä ajateltavien asioiden äärellä viipyilemiseen (Reimer, 2007) Pirjolle 

taide on ”ilmaisukanava”, suhde maailmaan ja ajattelun sekä kokemuksien hankki-

misen mahdollisuus. Taiteen kautta voi tuoda tarkasteluun asioita, joita ei ”ossaa” 

tai ”uskalla” työstää sanoin. ”Kipeät” ja ”rankat” asiat voidaan tuoda tarkasteluun 
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taiteen kautta. Tämänkaltaista taiteen tekemistä Pirjo luonnehtii ”sisäiseksi pa-

koksi”, jonka lopputulos on terapeuttinen. 

Pirjolle taide ilmenee ilmaisukanavana myös vaikeiden asioiden kohtaamiseen. 

Pirjo: Se on varmaan osittain tota itelle niin ku semmonen ilmaisukanava, sem-

monen ominainen, että mää oon varmaan joskus löytäny pienenä semmosen 

sitä kautta ehkä pystyy työstämään jotain semmosia tunteita, joita ei ehkä niin 

ku syystä tai toisesta osaa pukea sanoiksi tai ei uskalla tai ei oo mahollisuutta 

tai muuta. Tai emmää tiiä kuinka tiedostettua se on pienenä ollu, mutta nyky-

ään se ehkä tullee sillai tietosemmin esille se, että tota työstää semmosia itelle 

rankkoja asioita elämässä. Ja siksi se tuntuu niin ku kaikki arviointitilanteet ja 

semmonen tavallaan ehkä se kynnys, miksi niitä ei oo teheny, on suuri siksi ku 

ne ovat itelle kipeitä ja rankkoja asioita ja sitte jos nää lähet tekemään niitä, 

nii siinä joutuu niin ku tavallaan avaamaan niitä haavoja vähän auki. Mää 

luulen, että siinä on niin ku se juttu, mikä mua mietityttää. Mutta on vaan sem-

monen niin ku sisäinen pakko, että jotenki tajuaa, että ne asiat pittää tehä niin. 

Se on semmosta omaa terapiaa. Mää en niin ku koe, tai ne ovat niin ku tosi 

rankkoja asioita, mitä siellä on taustalla, mää en niin ku niistä sinäänsä oi-

keestaan kauheesti kellekkään huutele. 

Pirjo kokee taiteen tekemisen kanavaksi tunteille, joita ei muutoin joko pysty il-

maisemaan tai uskalla ilmaista sanoin. Lapsuuden tiedostamaton toiminta on nyky-

ään tiedostettua oman elämän rankkojen asioiden työstämistä. Pirjolle taide on 

mahdollisuus asioiden syvälliseen tarkastelemiseen ja pohtimiseen, sen avulla voi 

tutkia ja edistää omaa tietoisuuttaan asioista, jotka mietityttävät (Patterson, 2015). 

Taide koetaankin hyvin henkilökohtaiseksi alueeksi, minkä vuoksi töiden tarkaste-

lutilanteet voivat olla hankalia, kaikkea ei haluta kertoa tai pystytä kertomaan (vrt. 

Cannatella, 2007). Erityisesti tilanteissa, joissa on tarkastellut henkilökohtaisia 

tai ”kipeitä” ja ”rankkoja” asioita, ei haluttaisi jakaa teosten sisältöä kaikkien 

kanssa. Omista töistä puhuminen on kuin ”haavojen aukaisemista” eikä sisältöjä 

haluaisi ”huudella” muille. Päivi kokee taiteen tekemisen kuitenkin ”sisäiseksi pa-

koksi” ja terapeuttiseksi. Taide ei ole vain asioiden kiinnittämistä omaan elämään, 

vaan sen avulla niitä voi sisäistää, kuunnella itseään, ylläpitää merkityksiä, sulatella 

omia asioitaan ja etsiä merkityksiä itselle sopivalla etäisyydellä (Kalmanowitz, 

2013). Taiteen kautta tapahtuvan asioiden pohdinnan Pirjo haluaa pitää omana hen-

kilökohtaisena ajattelun alueena, vaikka teoksiin näin muodostuva henkilökohtai-

suus saattaa olla myös esteenä töiden tekemiselle tai kritiikkiin tuomiselle. 
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Virpin kertomuksessa esiin nousevat erityisesti tekemisen pakko, oman elämis-

maailman merkitykset ja erityisesti suhde ympäristöön.  

Virpi: Miksikö? Miksikö en tekis? No kyl se se on vähän semmoinen sisäinen 

pakko tehdä, että ei niin kuin. Pakko päästä maalaamaan ja tekemään ja se on 

sit semmosta, että siitä arjesta irti ja työstä. Tämä on tavallaan sellaista tera-

peuttistakin ja unohtuu kaikki työasiat ja niin ku. Et sit sekin on semmoinen yks 

pointti. Tietystikkin vähän nähä, että mitä saa itsestä irti. 

T: Mistä ne tulee nuo aiheet sulle?  

Virpi: Ympäristöstä jonkun verran, noi yömaalaukset on semmoiset kameralla 

otettu ympäristöstä ja teen sen pohjalta, mut sit ihan niin kuin mitä näkee ym-

pärillä lokit? kivoja ja ... maisemia ...?  

... Se että mä teen nyt enemmän, on muuttunut. Se että ehkä nyt silloin mulla 

oli paljon kaikkea menossa, että sillon oli paljon urheilua kun reenas niin pal-

jon, että mä en ehtinyt tekemään paljon muuta kuin nyt painottu siihen, että 

tekee enemmän vapaa ajalla sitten. Että sillä lailla on ehkä muuttunut. Kyl 

siinä kuitenkin on varmaan samat asiat kuitenkin mitä aina on ollut. 

Maailman ja sen merkityksien sekä itseä askarruttavien asioiden työstäminen ku-

viksi koetaan ”sisäiseksi pakoksi” ja ”terapeuttiseksi”. Taide on mahdollisuus irrot-

tautua tavanomaisesta maailmasuhteesta, ”arjesta ja työstä”, ja muuntaa koettua ja 

omaa olemistaan taiteen keinoin kuviksi. Taiteen lähtökohdat ovat omassa havain-

nossa ympäristöstä, koetusta paikasta ja siihen liittyvistä kertomuksista (Cannatella, 

2007). Virpi ottaa yöllä kuvia omasta elämismaailmastaan ja työstää niitä maalauk-

sissa. Niiden aiheina ovat oman nykyisen kotikaupungin öiset kadut ja heijastuvat 

valot, ympäristössä kohdattu ja koettu tuodaan omaan kokemiseen ja näkemiseen, 

ymmärtämiseen ja representaatioon. Inhimillinen toiminta tulee nähdyksi sekä nä-

kijäksi (Arnheim, 1999).  

Taiteen ja maalaamisen merkitys on Virpillä vuosien myötä kasvanut. Nuoruu-

dessa aikaa meni urheilemiseen, eikä ollut aikaa, mutta nykyään taiteen tekeminen 

on ollut entistäkin tärkeämpää. Maalaamisen syyt eivät kuitenkaan ole muuttuneet.  

Virpi: ... niin kuin sitä saa itsestä ilmaistua ja varmaan ehkä sellaista haasta-

mista, että mitä niin että osaisko tämmöisen nyt tehä ja. Onko mahollista to-

teuttaa ja pääsee irti siitä arjesta ja tavallaan sellainen terapeuttinen merkitys 

siinä. Ja se että kyllä niin ku paljon saa jotain aikaiseksi on joku semmoinen 
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käsillä tekemisen vimma miksi sitä voisi kutsua. Ei sitä pysty oleen tekemättä. 

Kauheeta. 

Virpi: Aina jotakin pitää saada tehdä. Ei pysty sohvalla istumaa. Mitä sitä siten 

tekis ... Ei mikään [maalaus] silleen toista tärkeempi enemmän nyt niin kaikki 

työt sen tavallaan kaikkiin on tunneside, se että se on vähän niin kuin oma lapsi. 

Ihan heitteille jättää saada hyvän kodin. 

Taiteen tekeminen koetaan itsen ilmaisemiseksi, mutta samalla se on myös itsensä 

haastamista, ”osaisiko tämmöisen tehdä”. Arjesta irrottautumisen ohessa esiin tulee 

myös taiteen välttämättömyys, ilman sitä ei voisi olla. Toteamus ilmentää Virpin 

maailmasuhteen vapaavalintaisuutta ja emotionaalisuuta (vrt. McCarthy ym., 

2006). Taiteen tekeminen on käsillä tekemisen toteuttamista, mikä koetaan ”vim-

maksi”. Kuvauksessa korostuu maalauksen tekemisessä tapahtuva irrottautuminen 

todellisuudesta ja nautinto luovasta prosessista (Banfield & Burges, 2013). Maa-

laaminen on olennainen osa Virpin intentionaalisutta ja suhdetta maailmaan, ne to-

teutuvat olennaisilta osin taiteen kautta. Samalla ilmenee, kuinka teokset ovat it-

selle merkittäviä, kuin ”lapsia”, joista huolehditaan. Kokonaisuutena kertomuksen 

kohdasta ilmenee taiteen aseman muutos elämässä ja maailmasuhteessa, taide on 

muodostunut vuosien varrella yhä tärkeämmäksi osaksi identiteettiä ja maailma-

suhdetta. Edellä mainitun lisäksi maalauksien tekemiseen liittyy myös mahdolli-

suus oman maailmasuhteen eheyttämiseen muutokseen ja jopa murrokseen opti-

maalisen taidekokemuksen ja flown saavuttamisen myötä (Lee, 2013). 

Virpi: Riippuu minkä tyyppistä maalausta sit tekee. Et jos tekee jotain maise-

maa, niin ehkä sitä on enemmän itse paikan tunnelmassa tai fiiliksessä, jos teen 

kuvan pohjalta, et niin ku no sit ... en mä tiedä. Sitten tulee se flow eikä sitten 

silleen ajattele mitään, sit jossain vaiheessa??? ... sit monesti kuuntelee myös 

musiikkia, se on semmone ...? 

Virpi: ... se [flow] on yksi, sitte oon tosi tyytyväinen, jos saa itse aikaseksi, se 

lopputulos on yks, niin jopa, jos tulee sellainen inspis ite tykkää tai on tyyty-

väinen. Et siinä on sekä että, että näkee ja tekee jotain käsillään ja näkee tu-

loksen ja sit myös se, jos se on ja sitte se flow ja se että ett niin ku unohtaa arjet 

ja murheet ja se on niin ku kans ... 

Virpi: ... Se on vähän sama kuin lukisi kirjaa tai kirjan lukeminen rentouttavaa, 

niin se on samalla rentouttavaa stressiä purkavaa, voisko sanoo näin, vois sa-

noo. 
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Oman olemisen ja toiminnan kannalta on olennaista tiedostaa oma henkilökohtai-

nen emotionaalinen tila ja aktiivinen toiminta luovana sekä ajattelevana, taidetta 

tuottavana sekä käyttävänä taidemaailman jäsenenä. Tässä yhteydessä tarkasteluun 

liittyy myös tapa sanallistaa taiteen merkitystä ja sen liittyminen käsityksiin taiteen 

tekemisen eri ulottuvuuksista, myös lopputuloksella on merkitystä (Titus & Sina-

core, 2013). Virpin puheessa tulevat esiin taiteen tekemiseen liittyvät syyt ja erityi-

sesti flow-tila (Chilton, 2013; Csikszentmihalyi, 1997), mutta taustalla on myös 

muita syitä taiteen tekemiseen. Virpin taiteelle on tyypillistä emotionaalinen suhde 

tekemiseen, maalaamisen prosessista sekä paikan tai ilmapiirin vangitsemisesta 

sekä teoksen hallinnasta nauttiminen ja flow-tilan saavuttaminen kuvaavat tekemi-

sen merkitystä (Banfield & Burgess, 2013). 

Virpi: ... niin kuin sitä saa itsestä ilmaistua ja varmaan ehkä sellaista haasta-

mista, että mitä niin että osaisko tämmöisen nyt tehä ja. Onko mahollista to-

teuttaa ja pääsee irti siitä arjesta ja tavallaan sellainen terapeuttinen merkitys 

siinä. Ja se että kyllä niin ku paljon saa jotain aikaiseksi on joku semmoinen 

käsillä tekemisen vimma miksi sitä voisi kutsua. Ei sitä pysty oleen tekemättä. 

Kauheeta ... Aina jotakin pitää saada tehdä. Ei pysty sohvalla istumaa. Mitä 

sitä siten tekis. 

Virpin puheessa tulee ilmi taiteen piirissä yleisesti esiin nostetut motiivit ja teke-

misen perinteisiksi syiksi mainitut henkilökohtaiset merkitykset, itsensä ”il-

maisu”, ”haastaminen”, ”arjesta irtautuminen”, ”terapeuttisuus”, ”käsillä tekemi-

nen”, ”ei pysty olemaan tekemättä”. Näillä itselle kerrotuilla perusteilla taide liite-

tään erottamattomaksi osaksi identiteettiä, muuten ei ”osaa olla”. Käsitteet kuvaa-

vat taiteen tekemisen syiden käsitteellistämisen vaikeutta ja toisaalta kliseisyyttä. 

Kaikkea ei osata tai haluta kuvata eksplisiittisesti. Merkittävää on, että Virpi on 

haastateltavista kaikkein aktiivisin taiteen tekijä ja osallistuu taidemaailmaan aktii-

visesti omien näyttelyiden myötä. Tekijyys onkin taiteen tekemisen taustalla ha-

vaittava merkittävä tekijä, ja ilmaus liittyy samalla käsitykseen taiteesta vuorovai-

kutuksellisena ja merkityksellisenä (vrt. Bell, 2002).  

Taiteen mahdollistama maailmasuhde tulee tarkasteluun myös tarpeena kau-

neuden kokemiseen. Museoiden ja muiden instituutioiden piirissä esiin tuotu taide 

ei aina ole itselle sopivaa tai haluttavaa. Minnan kertomuksessa vertailu Teemu 

Mäen ja Nanna Suden taiteen välillä nousee esiin kauneuden tarkastelun kautta. 

Minna mieltää taiteen kauneuden ilmaisuksi, ja se on ominainen piirre myös hänen 

itse tekemälleen taiteelle. 
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Minna: Teemu Mäen näyttely joka oli mun mielestä tosi ällöttävä. Karseita vä-

rejä, jotenkin sillä kuvataan sitä tuskaa, ahistusta ja ällötystä. Jotenkin musta 

tuntu että taiteessa on hirveen helppo mässätä sellaisella ällöttävyydellä. Pal-

jon hankalampi on kuvata iloa onnea ja tyytyväisyyttä sellaisia voimakkaita 

positiivisia tunteita. ja mä otin sen ittelle haasteeksi ... Ja jotenkin Nanna Susi 

se käytti sitten sydämiä aika paljon maalauksissa, mikä on tosi kliseinen kuuma 

tylsä symboli. Mä ajattelin, että jos se käyttää, niin mäkin voin käyttää. ja mä 

oon sitä kautta tehnyt sitten muutamia maalaussarjoja ja sitten Nanna Suen 

näyttely oli suunnilleen niihin aikoihin, kans Taidehallissa ja mä kävin sen kat-

too kerran tai kaksi ja siitä tykkäsin tosi paljon. Sillä on sellainen kokoluokka 

mistä mä tykkään ja värinkäyttö mielettömän hienoa. 

Kritiikkiä saa osakseen taiteessa esiin tuleva ”tuska, ahdistus ja ällöttävyyksillä 

mässäily”. Minna odottaa taiteelta positiivisia tunteita herättäviä töitä, ja taiteen 

tavoite on hyvään elämään ja onnellisuuteen pyrkiminen. Taiteen pitää olla vilpi-

töntä ja eettistä (vrt. Reimer, 2007). Nanna Suden käyttämä sydän arvioidaan kli-

seiseksi, mutta koska se on mukana myös Suden maalauksissa, Minna itsekin voi 

sitä käyttää omissa maalauksissaan. Näin taidemaailma ja sen traditiot joko ällöt-

tävät tai mahdollistavat jopa omasta mielestä kyseenalaisten kuluneiden symbolien 

ja sisältöjen käytön. Taiteen äärelle, tekemiseen ja katsomiseen, taidenäyttelyihin 

ja museoihin hakeudutaan kokemisen ja siitä saatavien myönteisten kokemuksien 

vuoksi. Olennaista on päästä situaatioon, jossa mahdollistuu henkilökohtainen mer-

kityksenanto. Taiteen kautta tapahtuva sekä oman että muiden ajattelun ja merki-

tyksenannon haastaminen on olennainen osa taiteeseen liittyvää toimintaa. Inten-

tion suuntaaminen kohti taidemaailmaa saa aikaan ennalta arvaamattomia koke-

muksia, ja jopa negatiiviset kokemukset ovat merkittäviä oman taidesuhteen poh-

timisen kannalta. Minnan situaatiossa tarkasteluun ei tuoda Mäen teosten rajuutta, 

kantaaottavuutta, tabujen merkitystä ja yhteiskunnallista kantaaottavuutta osana 

taidemaailman kontekstia, vaan merkitykselliseksi positiivisen kokemuksen mah-

dollistavaksi tekijäksi nousee ”ilon, onnen ja hyvyyden” kuvaaminen. Oma käsitys 

itselle sopivasta taiteesta on tässä situaatiossa positiivisia tunteita herättävä taide.  

Minnan kerrottu kokemus kuvaa intensiivistä esteettistä kokemusta, jossa ku-

vapinnan analyyttinen tarkastelu ei muodostu olennaiseksi, vaan kokemuksen työs-

täminen tapahtuu toiminnassa, tässä tapauksessa tekemällä omia ”maalaussarjoja”, 

jotka ovat saaneet vaikutteita Suden maalauksista. Taide on reflektiota omien tär-

keiden ja positiivisten asioiden äärellä (Grigaliunaite, 2013). Havainnon kuvaus ei 

sisällä erityisesti viipyilyä teoksen piirissä eikä siinä pyritä käsitteellistämiseen, 
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vaan kokemusta voi luonnehtia välittömäksi elämykseksi, jonka äärelle halutaan 

palata. Minna kertoo käyneensä näyttelyssä ”kerran tai kaksi” ja työstäneensä asiaa 

vielä myöhemmin kotonakin.  

Tässä yhteydessä kokemus tuo esiin kontrastin oman taiteen mielekkyyden ja 

mielellisyyden, siinä ilmenevän hyvyyden esiin nostamisen halun ja ällöttävyyden 

välillä, reflektio on ei-konstruktiivista, sille on tyypillistä tunteellinen, ei omiin ko-

kemuksiin tai merkityksiin reflektointi (vrt. Grigaliunaite, 2013). Minnalle tuntei-

den merkitys on osa omaa merkityksellistä kokemusmaailmaa ja laajemmin tarkas-

teltuna myös maailmasuhteen muodostamista. Kokijan oma taiteen tekeminen kie-

toutuu emootioihin, välittämisen ja hyvyyden ilmaisemisen piiriin. Minnan kerto-

mus ilmentää, kuinka käsitys itselle sopivasta ”kauniista” taiteesta on henkilökoh-

tainen ja situaatioon sidottu. Kauneus204 on yleiskäsite, joka saa merkityksensä yh-

teydessä totuuteen ja hyvyyteen, ja se esiintyy yhdessä muiden merkityksien kanssa 

(Varto, 2001a).  

Minnalle kauneus on aina ollut eräs taidekokemuksen ulottuvuus, mutta sen 

sanallistaminen tai eksplisiittinen kuvaaminen on haasteellista. Käsitys kauniista 

taiteesta muodostuu kokemuksien perustalle. Varsinkin Minnalla kuvaukset taide-

kokemuksistaan sisältävät useita implisiittisiä viittauksia teoksen kauneuden perin-

teisiin merkityksiin. Omasta näkökulmastani voin luonnehtia katsomisessa merkit-

täväksi koettuja ja narratiiveissa keskusteluun tuotuja teoksia esteettisesti miellyt-

täviksi tai kauniiksi, mutta kauneus tulee kerronnassa ilmi myös käsitteenä ja hen-

kilökohtaisena merkityksenä.  

Opettajien kertomuksissa kauneus nousee lukuisia kertoja välillisesti esiin. 

Leenan ja Virpin taideteoksia voi luonnehtia kauniiksi, Minna edellyttää taiteelta 

kauneutta, Anu ja Päivi haluavat omasta ympäristöstään esteettisen. Huomioon 

otettavaa ja merkittävää on, että kauneuden olemusta tai merkitystä ei tuoda tarkas-

teluun yksityiskohtaisesti. Se on enemmän implisiittisesti tulkittavissa kuin ekspli-

siittisesti tarkasteltavissa. Kauneus transsendenttinä kokemuksen ulottuvuutena on 

                                                        
204 Varto (2001a) tarkastelee kauneutta länsimaisessa taiteessa laajasti maailmasuhteen erityistapauk-
sena. Kauneuden käsite liittyy kokoavan aistisen vaikutuksen tarkasteluun. Ihminen etsii suhteesta maa-
ilmaan kohtaa, jossa tunnistamme kauneuden ja eheyden, jonka oletamme sekä lähtökohdaksi että pää-
määräksemme. Varto käsittää kauneuden hyvyyden ilmenemisenä, jolloin kauneus on abstraktin hyvyy-
den käsitettävä ilmenemismuoto. Kauneuden kokemuksessa voi ymmärtää hyvän eri merkityksiä, joista 
taidekasvatuksen näkökulmasta erityisesti merkittävää on kauneuden taidon oppiminen ja sen kautta 
pääseminen kohti jäsentyneempää todellisuutta. Varton (2001a) mainitsemia muita kauneuden merki-
tyksiä ovat mm. ehdoton ensisijaisuus kaikkeen muuhun nähden (kaunis valitaan ensin tasavertaisessa 
valintatilaisuudessa), identtisyys (kaikki kauneus on samaa kauneutta) ja tietty abstraktiuden aste (kau-
neutta ei voida tyhjentävästi paikallistaa nähtynä tai ajateltuna). Jälkimmäiset ulottuvuudet eivät muo-
dostu tutkimuksen kannalta tässä vaiheessa merkittäviksi.  
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yhtä vaikeasti käsitteellistettävä kuin tunnekin. Se on osa taiteen merkitystä ja suh-

detta maailmaan, eikä sitä voi myöskään jättää täysin tarkastelun ulkopuolelle. 

Kauneus ilmenee omalla tavallaan, kätkeytyvänä maailmasuhteena mutta olennai-

sesti kokonaisuudesta esiin nousevana vireenä tai tunteena sekä toisaalta taiteeseen 

olennaisesti liittyvänä entiteettinä. Kauneus on taiteen historiassa ja estetiikassa ol-

lut eräs olennaisimmista taiteen kokemisen tarkastelun näkökulmista.  

Kauneuden kokemuksen tarkastelu taiteessa on perinteisesti liittynyt estetiikan 

traditioon. Taiteen filosofiassa esteettisen ja kauneuden määritteleminen on ollut 

moninaista ja tästä syystä myös haastateltavien kokemuksien luokitteleminen kau-

neuden kokemukseksi ei ole yksiselitteistä205. Varton (2001a, 13, 14) mukaan kau-

neus on estetiikan erityiskäsite, mutta samalla kauneus tarkoittaa yleiskäsitettä, 

joka paljastaa kokoavasti aistisen vaikutuksen. Kauneudessa etsimme kohtaa, jossa 

tunnistamme ja saavutamme maailman kauneuden ja eheyden206. Varton teksti ku-

vaa hyvin haastateltavieni intressiä kauneudessa. Kuvaus mahdollistaa tekijän mo-

ninaiset intentiot sekä korostaa taideteoksen ei-havaittavia tai fysikaalisia ominai-

suuksia, kuten kykyä tuottaa merkityksiä ja tunteita (Vuorinen, 1989, s. 64), jotka 

johtavat esteettiseen kokemukseen. Haapala (1987, s. 70) toteaakin, että esteettinen 

taidekokemus edellyttää tarkastelijaltaan esteettistä asennetta, mikä tarkoittaa myös 

huomion kiinnittämistä nimenomaan esteettisiin tekijöihin.  

Gadamerin (2000) mukaan taiteen nimittäminen kaunotaiteeksi sen alkuperäi-

sessä merkityksessä avaa taiteen käsitteen tarkasteluuni sopivaan laajaan merki-

tysulottuvuuteen (kreikan kalon). Tällöin tarkoitetaan kauneuden antautumista 

avoimesti nähtäväksi. Sitä, mikä on niin merkittävää, että se asetetaan ja hyväksy-

tään julkisesti tarkasteltavaksi, kutsutaan kauniiksi. Kauneuden yleistettävyys ja 

                                                        
205 Kauneuden kokemuksen määritelmä on laaja. Käsitteenä kaunis koetaan ongelmalliseksi, ja sitä on 
tarkasteltu ensisijaisesti estetiikan tutkimuksen piirissä. Omaan tutkimukseeni ei sovellu perinteisen es-
tetiikan piirissä yleiset kauneuden merkitykset. Esimerkiksi Beardsley (1987) määrittelee taiteen tehtä-
vän ensisijaisesti esteettisen elämyksen aiheuttajaksi. Beardsleyn (1987) mukaan taide-esineet toteutta-
vat estettisen elämyksen muita esineitä paremmin ja taideteos on objekti, joka on tehty esteettinen in-
tressi huomioiden. Taide on tarkoitettu esteettiseen käyttöön, tyydyttämään esteettistä intressiä tai he-
rättämään esteettisen elämyksen, jonka tunnusmerkit ovat eheys, kompleksisuus ja intensiteetti. Näillä 
kriteereillä esteettisen elämyksen voi erottaa muista elämyksistä (Beardsley, 1987, s. 14–34; ks. myös 
Haapala, 1987, s. 70). Teoriassaan Beardsley sulkee taiteilijan muut intentiot teoksen ulkopuolelle. Tai-
teilijan tavoitteena on vain tehdä objekti, jonka tarkoituksena on tyydyttää esteettinen intressi. 
206 Haapalan (1987) mukaan yleisessä puhunnassa kaunista usein käytetään esteettisen synonyyminä, ja 
sillä saatetaan viitata estetiikan perinteisiin kauneusarvoihin tai taiteenfilosofian piiriin kuuluviin tar-
kastelunäkökulmiin. Esimerkiksi kauniin objektin määritelmällä voidaan käsittää kaikkea muutakin 
kuin pelkästään taiteen käsitteen määritelmän mukaista rajausta. Tällöin saatetaan viitata esimerkiksi 
kaikkien kauniiden asioiden luokkaan (Haapala, 1987, s. 71). 
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avoimuus liittyvät vanhaan perinteeseen, josta antiikissa käytettiin käsitettä ”ihmei-

den hämmästely.” Sillä tarkoitetaan ihmettelevää tarkastelua, jolloin katsetta ei 

voida kääntää pois, koska kohde tuntuu vetävän sitä puoleensa. Hämmästynyt py-

sähtyy ihmettelemään ja katsoo katsomistaan ja kohteen edessä viivytään (Gadamer, 

2000, s. 43). Platon käytti kauneudesta käsitettä ekfanestaiton, kirkkaimmin lois-

tava tai se mikä tekee itsensä näkyväksi. Tämä pätee kauneuden kokemukseen yli-

päänsä (Gadamer, 2000, s. 49) ja ilmenee myös haastatteluissa. Itseä lähellä olevat 

teokset mielletään kauniiksi. 

Kauneuden merkitys Heideggerin fenomenologisen näkemisen johdattamalle 

olemisen ajattelulle on sen liittyminen ilmenemisen tapahtumaan. Tietoisuuden 

kohde on ilmenevä oleva, kun kauneudessa puolestaan puhuttelee oleminen itse 

ilmenemisenä (Luoto, 2000, s. 118). Heideggerin mukaan teoksen pyyteetön tar-

kastelu toteuttaa tavallaan fenomenologisen reduktion ja mahdollistaa kohteen tar-

kastelun ”puhtaana kohteena”. Teoksessa tapahtuu totuus (Heidegger, 1936/1996). 

Heideggerin fenomenologiaa voidaan pitää ajattelun vapautena kohdata ilmiöt sel-

laisenaan (Lehtinen, 2000, s. 74).  

Edellä olen kuvannut, kuinka taiteessa voidaan tarkastella tekijöiden elämis-

maailmaa ja maailmasuhdetta (Alerby & Bergmark, 2012). Taide muodostaa eri-

tyisen maailmasuhteen, jossa voi siirtyä maalauksen kohteen maailmaan ja tunnel-

maan (Banfield & Burgess, 2013). Taide mahdollistaa katkoksen todellisuudessa ja 

siirtymisen tilaan, jossa aika ja maailmasuhde katoavat. Samalla esiin nousee myös 

toimijuuden merkitys. Taide mahdollistaa itselle ominaisen tekemisen ja omien 

merkityksien muuntamisen näkyvään muotoon taiteeksi (McCarthy ym., 2006; 

Sullivan & McCarthy, 2007). Maalaaminen ei kuitenkaan ole pelkkä prosessi, vaan 

myös itse teos ja tyytyväisyys tehtyyn ovat tärkeitä (Titus & Sinacore, 2013). Li-

säksi on merkityksellistä, että tekemisen prosessissa voi saavuttaa flow-tilan, jonka 

kautta unohtaa ”stressin ja arjen murheet”, taide on mahdollisuus rentoutua ja ir-

taantua arjesta sekä sen paineista (Csikszentmihalyi, 1997).  

Taide näyttäytyy haastateltavilla ensisijaisesti omakohtaisena ja erityisenä ta-

pana kohdata maailma207, maailmasuhteena ja maailmassa olemisena, jonka olen-

nainen osa on taide ja sen mahdollistama kokeminen, merkityksenanto ja ajattelu. 

Taide ja taiteen tekemisestä huolehtiminen kumpuavat omista tarpeista, halusta ”il-

maista” ja ”haastaa” itsensä, tarpeesta ”tehdä käsillä”. Kyse on usein oman hyvin-

                                                        
207 Esimerkiksi Anttila (1989, s. 82–86) kuvaa Caspar David Friedrichin suhtautumista maalaamiseen 
ja symbolista ajattelua romantiikan ajalla, taide on yksilöllinen ja erityinen tapa kokea ja nähdä. 
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voinnin vaalimisesta (Titus & Sinacore, 2013) ja halusta huolehtia omasta olemi-

sestaan itselle ominaisella tavalla. Tästä olen jo aikaisemmin käyttänyt käsitettä 

varsinaisena oleminen (Heidegger, 1927/2000). 

Haastateltavien kuvaukset taiteesta maailmasuhteena ilmenevät kokonaisval-

taisena maailmassa olemisena, johon liittyy tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situ-

ationaalisuuden yhteen kietoutuminen omaehtoisessa vapaassa toimijuudessa (vrt. 

McCarthy ym., 2006). Kertomuksissa tarkastellaan omaa elämäntilannetta, ajatte-

lua, elämismaailman merkityksellisyyttä ja jopa omaa terveyttäkin. Tarkasteluun 

nousee ihmisenä oleminen taiteen äärellä, siinä ilmeneviä tapoja ja toimintaa sekä 

taide elämän kulkua ja rytmiä määrittävänä tekijänä. Taiteesta huolehditaan erityi-

sesti, ts. taide näyttäytyy fokaalisena208.  

Taiteen merkityksellisyys maailmasuhteen luomisessa ilmenee sekä taiteen te-

kemisessä että kokemisessa (Vrt. Kupiainen, 2004). Tämänkaltainen merkityksen-

anto ei tarkoita taiteen kohdalla kaiken läpitunkemaa ja elintärkeää ulottuvuutta, 

vaan inhimillisen olemassaolon muotoja ja niille annettuja merkityksiä, niiden mer-

kitystä kokevalle ihmiselle itselleen ja sen ainutlaatuista ja yksilöllistä variointia 

(vrt. Rauhala, 2005, s. 193 ̶ 198). Kertomuksissa taide tuodaan esiin ihmisen elä-

mänpiiriin läheisesti kuuluvana huolehtimisen alueena, Leena käy maalauspiirissä, 

Anu ja Minna kansanopistolla, Virpi on hankkinut työhuoneen ja Pirjokin on liitty-

nyt taiteilijaseuraan. Myös taidenäyttelyissä käymisestä huolehditaan. Edellä kuva-

tut taiteen kokemisen ja luomisen intentiot avaavat taiteen merkityksiin liittyvää 

moninaisuutta.  

Haastateltavien kertomuksissa taiteen kokemisen ja merkityksellistämisen 

olennaiseksi edellytykseksi kerrotaan teoksen lähtökohdan syntyminen jossakin 

situaatiossa tai elämismaailmassa. Elämän tärkeät tapahtumat, äitiys, avioituminen, 

kodin rakentaminen, valmistuminen ammattiin ja omat henkilökohtaiset ongelmat 

ovat innoittamassa taiteen tekemiseen. Lähtökohtiin ovat vaikuttamassa hyvin mo-

nenlaiset kokemukset ja asiat.  

Taide maailmasuhteena tarkasteltuna mahdollistaa sekä taiteen tekemiseen että 

taiteen katselemiseen ja niiden pohdintaan liittyviä näkökulmia. Usealle haastatel-

tavalle taide on hyvin terapeuttista, ja taiteessa työstetään omaa elämää ja siihen 

liittyviä asioita. Anulle taide liittyy olennaisesti elämäntapaan, omiin ihanteisiin 

liittyvät kultakauden mestarit ja heidän taiteilijakotinsa. Virpin taiteeseen liittyy 

                                                        
208 Taiteen fokaalisuutta (Borgman, 1984 ja Kupiainen, 2004) tarkastelen maailmasuhdetta kokoavana 
käsitteenä alaluvussa 9.5.  
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olennaisesti suhde omaan ympäristöön ja elämismaailmaan, teoksissa on lähtökoh-

tana paikan merkitys ja oman taiteilijuuden sekä maailmasuhteen työstäminen. 

Minnan merkittävän teoksen taustalla on omien elämänkokemusten taustalla ole-

van ilmaiseminen kuvallisesti. Anulle ja Virpille taide muodostuu eheytyneeksi ek-

sistentiaaliseksi tilaksi, jossa maailman ja itsen oleminen konkretisoituu kokemuk-

sessa omasta ympäristöstä, puutarhasta ja elämästä kaupungissa. Taide yhdistää eri 

eksistenssejä olemisen kokonaisuudeksi. Pirjolle taide on ajattelemista kuvilla ja 

pohtimista, ja Leenan taiteen tekemisen lähtökohtia voi luonnehtia kauneuden maa-

ilmassa olemisen erityistapauksen etsimiseksi (vrt. Varto, 2005) sekä itselle tärkei-

den asioiden käsittelemiseksi. Kertomuksessa ovat havaittavissa Titus ja Sinacoren 

(2013) taiteilijaidentiteetin keskeiset tekijät. 

Maailmassa olemista ja maailmasuhdetta kuvaavat sekä tarkastelevat kerto-

mukset tuovat esiin samankaltaista merkityksellisyyttä, voidaan puhua taiteen ja 

kokemuksien ontologian näkökulmasta samankaltaisuudesta. Taide tuodaan tarkas-

telun tekemisen pakkona, tarpeena tehdä käsillä, toisaalta siinä on läsnä oma suhde 

ympäristöön, maailmaan, kokemuksiin ja ajatteluun. Ne rakentavat tarkastelun te-

maattisen rungon ja samalla muodostavat myös aineiston teoreettisen analyysin pe-

rustan. Tämän yhteiskunnallisen tarinarungon puitteissa tapahtuu yksilöllinen ja ai-

nutlaatuinen tapauskohtainen merkityksenanto ja kerronta. Niissä ilmenevät myös 

yksilötason kokemukset, elämä sellaisenaan, ja omakohtaisin vivahtein, kertomus, 

jossa identiteetti muodostuu. Sen eri näkökulmia tarkasteltaessa voidaan maailma-

suhteen kohdalla puhua mielellisyydestä, joka muodostuu taiteen merkityksien mo-

ninaisuudesta.  

Kertomukset maailmasuhteen reflektiona tulevat ilmi haastateltavien puheessa 

monitasoisina ja kertomuksen näkökulmasta rikkaina, lisäksi ne liittyvät olennai-

sesti identiteettiin. Kertomukset kuvaavat taiteen merkitystä maailmassa olemisen 

yksilöllisyyden, erityisesti ihmisen itselleen ominaisen olemisen näkökulmista ja 

tuovat taiteellisen toiminnan ilmentymät tarkasteluun tavalla, jota voidaan tarkas-

tella varsinaisena olemisen eksistentiaalina209.  

Heideggerille (2000) varsinaisena oleminen tarkoittaa ihmisen olemisessa au-

tenttisen ja epäautenttisen olemassaolon tarkastelua ja niiden erottamista toisistaan. 

Identiteetin konstituution tarkasteluun liittyy olennaisesti kokemukset varsinaisena 

                                                        
209 Heideggerin käsite ”varsinaisena oleminen” liittyy ihmisen oman olemisen tavan pohdintaan. Varsi-
naisen olemisen vastakohta on epävarsinainen oleminen. Tällä Heidegger tarkoittaa jokapäiväistä ole-
mista, joka ”on olevan positiivinen fenomenaalinen piirre. Kaikki eksistoiminen lähtee tästä olemista-
vasta ja palaa siihen. Kutsumme tätä täälläolon jokapäiväistä epämääräisyyttä tavanomaisuudeksi” (Hei-
degger, 1927/2000, s. 68). 
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olemisesta, mutta tarkastelu myös laajenee muiden olemisen tapojen ja maailma-

suhteen piiriin210.  

Tarkasteluni lähtökohta on eksistentiaalinen, mutta laajenee sekä toiminnan 

että kerronnallisuuden piiriin. Elämismaailman merkitys eksistentialismissa muo-

dostuu olennaiseksi Heideggerin (1927/2000) Oleminen ja aika -teoksen myötä. 

Tarkastelun lähtökohdan muodostaa jokaisen oma elämismaailma, olemme ensin 

maailmassa ja kuulumme siihen osana yhteisyyttä, josta emme voi kieltäytyä. Ker-

tomuksissa taide mahdollistaa haastateltavien olemisensa tavalla, joka on nimen-

omaan heille itselleen ominainen ja jossa he saavat olla niin kuin heille on omi-

naista ja muodostaa taiteen kautta merkityksiä maailmaan (vrt. Varto, 1994, s. 48–

49).  

Maailmassa olemisen ymmärtämisellä on Heideggerille ontologinen merki-

tys. ”Täälläolon olemismääritelmät on nyt nähtävä ja ymmärrettävä a priori tääl-

läolon olemismuodon perustella, jota kutsumme maailmassa olemiseksi” (Heideg-

ger, 1927/2000, s. 79). Merkityssuhteet alistetaan tämän perustavan ontologisen si-

teen todistamiselle (Ricoeur, 2005a). Tällöin jokaisen ihmisen eletty elämä ja siinä 

muodostuneet kokemukset ja niille annetut merkitykset muodostavat henkilökoh-

taisen konstruoidun elämismaailman, johon myös uudet kokemukset ja opitut asiat 

suhteutetaan ja liitetään. Nämä yksilölliset elämismaailmat muistuttavat jossakin 

määrin toisiaan ympärillämme olevan kulttuurin ja esinemaailman ilmiöiden 

vuoksi. Näin elämismaailman tulkinnat ja merkitykset ovat intersubjektiivisuu-

tensa ja ympäröivään todellisuuteen liittymisensä vuoksi suhteessa toisiinsa (Saar-

nivaara, 1998, s. 186).  

Fenomenologisessa estetiikassa ja hermeneuttisessa tarkastelussa mahdollistuu 

teoksen ja maailman välisen suhteen tulkitseminen tekstinä, symbolina ja metafo-

rana, joka liittyy eksistenssiimme, äärellä olemiseen ja hermeneuttiseen tarkaste-

luun. Sen kautta voimme tulkinnassa ja merkityksenannossa liittää kokemukseen 

taiteen esteettisen, historiallisen, institutionaalisen ja yksilötason merkitykset toi-

siinsa ja samalla siinä huomioida teoksen, vastaanottajan ja tekijän merkityksen 

teoksen mielen kannalta.  

                                                        
210 Varsinaisena olemisen lisäksi taiteen kautta ja taiteessa tapahtuva identiteetin pohdinta näyttäytyy 
tärkeänä myös muiden taiteeseen liittyvien eksistentialististen olemisen kategorioiden, elämismaail-
massa olemisen, yhdessä olemisen ja välineenä olemisen näkökulmista. Esimerkiksi taiteellinen identi-
teetti on Leenan tapauksessa hyvin suurelta osin muodostunut isän kanssa olemisessa ja muiden kerto-
muksissa identiteetti kietoutuu taiteessa olemisen tai sen välineenäolemisen yhteyteen. 
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Tietämisen ja merkityksellistämisen moninaisuus ei tarkoita yksinomaan Hei-

deggerin (1996) kuvaamaa teoksen totuuden ilmenemistä, vaan myös taiteen teke-

misen kokemuksia ja sen merkityksiä pragmatistisesta näkökulmasta, tapana ja toi-

mintana, joka liittyy taiteeseen. Totuudellisuus paljastuu taidekokemuksen kerto-

misessa ja ilmenee henkilökohtaisena sekä yksilöllisenä merkityksenä. Olipa kyse 

tekemisestä, havainnosta tai eksistentiaalisesta olemisesta, taiteeseen liittyvä koke-

mus eri ulottuvuuksissaan ilmenee hyvin yksilöllisenä totuuden kaltaisena tapahtu-

misena; totuus omasta eksistenssistä, totuus olemisesta ja kokemisesta, totuus suh-

teessa asioihin ja ilmiöihin, joita teoksessa maailmoidaan211.  

Heidegger (1936/1996) ei käsitä taideteosta pelkästään jonkin asian esittä-

miseksi. ”Taideteos ei koskaan esitä mitään siitä yksinkertaisesta syystä, että sillä 

ei ole mitään, mitä se voisi esittää, koska vasta teos luo sen, mikä sen itsensä kautta 

ensimmäistä kertaa astuu avoimeen” (Heidegger, 1936/1996). Näin Heideggerin 

ajatteluun nojaten, oletan, että kerrotun perustalta onkin mahdollista tarkastella tai-

dekokemusta totuuden tapahtumisen näkökulmasta. Heidegger luo ontologisen läh-

tökohdan tarkastelulle, jonka pohjalta on mahdollista käsitteellistää myös henkilö-

kohtaista merkitystä ja koettua elämää212. Taidekokemuksen mieli on monimielistä 

ja ihmisen eksistensseihin sitoutunutta. Samoin haastateltavien kertomuksissa te-

okset paljastuvat jonakin ja jonkin olemisena, suhteena maailmaan, olevaan ja it-

seen. Jokaisella haastatteluissa esiin nostetulla teoksella on oma maailmansa ja 

siinä maailmassa teoksella yhteys kertojan oman elämismaailmaan.  

Anulle taide nousee merkittäväksi sekä oman äitiyden myötä että sairauden 

uhatessa näkökykyä. Muutoksissa taide koetaan keinoksi ylläpitää omaa suhdetta 

maailmaan ja säilyttää se uudessa elämäntilanteessa ja situaatiossa. Virpille pitkä-

aikainen esteettinen kiinnostus ilmenee mielenkiintona ympäristöön ja oman visu-

aalisen herkkyyden ylläpitämiseen sekä kehittämiseen. Anulle ja Virpille taiteeseen 

                                                        
211 Klassisena esimerkkinä taideteoksen totuuden tapahtumisesta Heidegger käyttää esimerkkinä van 
Goghin maalausta Kengät. Teos on ”avaus siihen, mitä tarvike, pari talonpoikaiskenkiä, tosiasiassa on. 
Tämä oleva astuu esiin olemisena kätkeytymättömyyteen” (Heidegger, 1936/1996, 34). Teoksen totuu-
den tapahtuminen viittaa teoksessa paljastuvaan kenkien olemisen tapaan tarvikkeena, niiden olemista 
luonnehtiva ”luotettavuus”, joka sitoo kenkien käyttäjän, ”maalaisnaisen”, omaan ”maahansa” ja ”maa-
ilmaansa”. Kaikki totuudesta kuvattu on Heideggerin totuus, joka kumpuaa teoksen mahdollisesta maa-
ilmasta. Tulkinta irtautuu van Goghin selittämättä jääneestä intentiosta tehdä maalaus, mutta itse teko 
ja sen lopputulos, maalauksen maa ts. aineellisuus, palauttaa kokijalle tämän tulkinnan mahdollisuuden. 
212 Epäilemättä tekijyys, teoksen liittyminen van Goghin elämään ja aikaan, jolloin hän eli kaivostyö-
läisten parissa saarnamiehenä, on merkittävä lähtökohta teoksen maailman luomisessa. Heidegger tiesi, 
kuinka van Gogh oli elänyt osana maalaisnaisen maailmaa ja toisaalta ymmärsi myös maalaisnaisen 
maailmaa. 
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liittyvä mielihyvän tavoittelu liittyy oman huomion kiinnittämiseen itsensä ulko-

puolelle ja toimintaan värien sekä muotojen kanssa sekä kamppailuun oman ter-

veyden ja sen haasteiden kanssa.  

Haastateltavilleni taide on mahdollisuus murtaa omaa elämän rajoittuneisuutta 

ja vahvistaa omaa identiteettiään sekä minäkuvaa. Samalla taide muodostaa koke-

muksen eheyttä sekä mahdollisuuden henkilökohtaisen kehittymiseen. Taiteen 

merkityksellisyys ilmenee jatkumossa, jota voi tarkastella situaatioiden muutok-

sena. Ne luovat myös juonteen ihmisen maailmasuhteen muutoksille, se on situaa-

tioon liittyvien muuttujien ja tekijöiden seurausta. Haastateltavat kuvaavat taiteen 

tekemisen intentionaalisena, itsessään merkittävänä tapahtuma, jossa intentio213 

liittyy olennaiseksi osaksi teosta. Haastateltaville intention merkitys on keskeinen 

taiteen kokemisessa ja tekemisessä ja sen esiin tuominen on mahdollista narratiivi-

sessa traditiossa. Gadameria (2000) mukaillen taiteilija antaa teokselle merkityksen 

ja kokija merkityksellisyyden.  

Haastateltavieni taidekokemuksien kuvauksissa on mahdollisesti kyse vielä 

laajemmin totuuden tapahtumisesta, teoksessa kulminoituu totuus maailmasta ja 

maailmassa olemisesta. Diepin (2016) mukaan materiaalisuudessa ei tavoiteta itse 

kokemusta ja siihen liittyviä merkityksiä sekä lumousta. Se on jotakin, joka tapah-

tuu teoksen kokemisessa, totuuden ja sitä ympäröivän maailman etsimisessä ja ko-

koamisessa (Diep, 2016). Kalmanowitzia (2013) mukaillen taide ei ole vain omien 

kokemuksien ja ajatuksien uudelleentarkastelua, vaan materiaalisen työstämisen 

kautta toteutuvaa syventymistä omien havaintojen ja ajatuksien piiriin, mahdolli-

suus sulatella niitä, etsiä merkityksiä ja jopa ottaa etäisyyttä. Taiteen kautta voidaan 

löytää tietty, erilaisia laatuja ja erilaisia tietämisen tapoja sisältävä totuus. Teok-

sessa kerrottu ja koettu on kertojalleen eräs taiteen olemisen toteutumisen mahdol-

lisuus, jota voi luonnehtia teoksen totuudeksi, mutta se laajenee kokemisen kohteen 

aineellisuuden ulkopuolelle.  

Rubinstein (2016) laajentaa totuuden tapahtumisen eri medioiden piiriin, mer-

kitykset muodostuvat nykyisessä digitaalisessa maailmassa verkostoitumisen ja ke-

rääntymisen kautta. Tämä näkyy myös haastateltavien kohdalla. Haastateltavista 

kaksi, Anu ja Virpi, olivat laittaneet omaa taidettaan sosiaalisiin medioihin. Taiteen 

sijoittaminen virtuaaliseen ympäristöön kaikkien saataville muuttaa myös taiteen 

kokemisen ja merkityksenannon tapaa ja muotoa. Taide ja tekijyys saavat uusia 

                                                        
213 Heidegger tarkastelee taidetta ensisijaisesti ontologian näkökulmista. Heideggerille intentionaalisuus 
on kuitenkin eräs ihmisen perustavaa laatua oleva olemisen tapa ja sillä on myös tutkimukseni kannalta 
merkittävä rooli (Heidegger, 1936/1996, 1927/2000). 
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konteksteja (vrt. Sinker, Giannachi & Carletti, 2013). Cerkezin (2014) mukaan tai-

teen muodot ovat muuttuneet. Perinteiset kokemisen muodot haastetaan uusilla 

merkityksenannon tavoilla. Sosiokulttuurinen, kulttuurinen, kansallinen ja tekno-

loginen muutos, uudet filosofiset näkökulmat, ilmiöiden fragmentaarisuus ja mo-

ninaisuus muuttavat tapaamme lähestyä asioita ja oppia taiteessa (Cerkez, 2014).  

Tässä yhteydessä taiteelle, sen kokemiselle ja merkityksille ei ole tiettyä oikeaa 

tulkintahorisonttia ja ennemmin voidaan puhua tarkastelun horisonttien moninai-

suudesta. Kokemukset kerrottuina jäävät, ainakin osin, pyrkimyksistä huolimatta 

transsendentaalisiksi, oman kokemukseni ulkopuolisiksi kohteiksi, aistisuuden ja 

toiseuden tavoittamattomaksi. Tästä huolimatta voimme kielessä ja kielen kautta 

pyrkiä kohtaamamme tarkasteluun ja jopa tehdä siitä analyysejä ja johtopäätöksiä. 

Tätä ymmärtämisen ongelmallisuutta Gadamer (2005, s. 130) kuvaa vaikutushisto-

rialliseksi tietoisuuden käsitteen kaksimielisyydeksi. Kaksimielisyys koostuu siitä, 

että se tarkoittaa yhtäältä sitä, mikä historian kulussa vaikuttaa ja historian kautta 

määrittää tietoisuutta, ja toisaalta tietoisuutta tästä vaikuttamisen ja määrittämisen 

olemuksesta. Kokija, jolla on kokemusta taiteen maailmojen eri mahdollisuuksista, 

pystyy tarkastelemaan taiteen mahdollisuuksia useiden eri tulkintahorisonttien 

kautta.  

Tajunnan ja mielen horisontteja muodostuu aktiivisesti hankkimalla uusia ko-

kemuksia ja tarkastelemalla niitä suhteessa jo olemassa oleviin sekä uudelleenajat-

telemalla ja reflektoimalla. Samalla muodostuu merkityksiä ja mieliä jo aikaisem-

min koetulle. Tajunnallisuus muodostuu historiallisesti ja on sidoksissa henkilön 

aikaisempaan elämismaailmaan ja situaatioon (vrt. Rauhala, 1993b, s. 110, 111). 

Miettisen, Pulkkisen ja Taipaleen (2010) mukaan havainto, muistaminen ja kuvit-

telu sekoittuvat toisiinsa ja vaikuttavat tapaamme suhtautua maailmaan. Samalla 

ruumiillisuus, ajallisuus, historiallisuus ja yhteisöllisyys muodostavat ajattelumme 

konteksteja sekä situaatioita, joiden vaikutusta on mahdoton tuoda eksplisiittiseen 

tarkasteluun (vrt. Miettinen ym., 2010, s. 14). 
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8 Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden 
tarkastelua 

Oman elämän historiallisuus, kokemukset kuvataiteesta ja niille muodostuneet 

merkitykset ovat horisontti ymmärtämiselleni ja lähtökohta tarkastelulleni 214 . 

Esiymmärrykseni esiin tuominen on myös tutkimuksen lukijalle olennainen tarkas-

telun, ajattelun ja ymmärtämisen lähtökohta. Samalla se myös muodostaa tutki-

muksen tulosten, kohteellisuuden215 tarkastelun ja luotettavuuden arvioinnin erään 

perustan216 (vrt. Tontti, 2005b, s. 70).  

Tutkimuksen ja taiteen moraali sekä etiikka kietoutuvat olemuksellisesti, onto-

logisilta ja epistemologisilta lähtökohdiltaan, lähelle toisiaan. Käsitän ne toisillensa 

analogisina. Haapalan (2000) mukaan taidekokemuksenkaan merkitys ei ole muo-

dostettavissa analysoijan pyrkimyksissä tai teoksessa, vaan se muodostuu kokijan 

kokemuksessa, ajattelussa ja odotuksessa, jonka kokijat ovat asettaneet kohteelleen 

tai kohteeseen. Se tuodaan ilmi kielessä, ajattelussa, rakentavassa muodon antami-

sessa (Haapala, 2000), jossa yhteisön vallitsevien voimien taltuttaminen avaa ole-

van jonakin riippumattomana ja kokijasta riippuvana (Luoto, 2000, s. 107).  

Tutkimuksen eettisen tarkastelun konkreettisena lähtökohtanani ovat Suomen 

akatemian tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) eettiset periaatteet. Pääperi-

aatteina ovat tutkittavien hyvän elämän suojeleminen ja säilyttäminen sekä tutki-

musaineiston hankinnassa että tutkittavien kohtelussa. Eettisen toimintani piiriin 

kietoutuu mm. haastateltavien anonymiteetin säilyttäminen sekä mahdollinen muu 

eettinen tietoisuus, kuten esimerkiksi henkilön vahingoittamisen välttäminen ja hy-

vinvoinnin edistäminen.  

                                                        
214 Henkilökohtaiset kokemukset kuvataiteen opettajana ja niille muodostuvat merkitykset ovat arvok-
kaita ja ainutlaatuisia, mutta ne mahdollisesti myös rajoittavat tai jopa peittävät alleen toisenlaisen mah-
dollisuuden tulkita ja ymmärtää koettua mahdollisesti täysin erilaisella tavalla. Näin oma lähtökohtani 
osaltaan sekä rikastuttaa mutta myös rajoittaa kykyäni ymmärtää tutkittavaa maailmaa ja sen ilmiöitä. 
215 Marjamäki ja Pekkolan (2016) mukaan kohteellisuus liittyy käsitteenä toiminnan teorian lähtökohtiin. 
Käsitteen juuret ovat Vygotskin (1982) teoriassa. Sen mukaan toiminta koostuu kolmesta tekijästä, sub-
jekti, objekti ja motiivi, joiden kautta voidaan tarkastella ihmisen toimintaa. Ko. teoria itsessään ei muo-
dostu tämän tutkimuksen lähtökohtien kannalta olennaiseksi, mutta käsite kuvaa toiminnan kokonaisuu-
den eri ulottuvuuksia (Marjamäki & Pekkola, 2016). 
216 Ricoeuria (2000) mukaillen tulkintaani vaikuttaa myös asioita ja tekijöitä, joita en voi tavoittaa täysin 
oman näkökulmani kautta, ne ovat mahdollisesti jopa tiedostamattomia, mutta toisaalta myös omalta 
osaltaan merkittäviä ajatteluni rakentajia. Kaikkea elämään ja kokemiseen liittyvää on mahdoton tuoda 
tietoisuuden tasolle eksplisiittiseen tarkasteluun (vrt. Ricoeur, 2000). 
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Tutkimuksen eräänä eettisenä ongelmana on ollut tutkimuksen kohderyhmän 

anonymiteetin säilyttäminen. Haastateltavat on mahdollista sijoittaa tiettyyn oppi-

laitoksen ikäluokkaan, tiettyjen vuosikurssien piiriin, jonka jäsenet tosin voivat olla 

usean eri vuosikurssin opiskelijoita. Haastattelun henkilöt on valittu noin kolmen-

sadan mahdollisen ihmisen joukosta, joten tunnistaminen on vuosien jälkeen hyvin 

epätodennäköistä, mutta mahdollista. Toisaalta olen pyrkinyt tutkimuksen sitaa-

teissa kätkemään kohtia, joista henkilön tunnistaminen olisi mahdollista.  

Narratiivisen tapaustutkimuksen eettisen tarkastelun lähtökohta on kompleksi-

nen ja moniulotteinen. Haastattelun situaatio luo puitteet kertomuksille, joissa tut-

kimuksen kohde, oman kokemusmaailman pohdinta ja merkityksellistäminen ovat 

taiteen kokemisen, tekemisen, maailmasuhteen, maailmassa-olemisen sekä elämän 

jatkumon tarkastelun kohteena. Kerronta ja merkitykset muodostuvat haastatelta-

vien oman kokemisen tiedostamisen ja niiden kertomisen intentioiden kautta. 

Kuuntelijana ja tulkitsijana oman ajatteluni ja käsitteellistämisen rajat ja kykyni 

tulkita kuultu ja koettu merkitykselliseksi sekä tuoda esiin asettavat tutkimuksen 

luotettavuuden ja etiikan lähtökohdan.  

Varton (1992) mukaan fenomenologiassa ja hermeneuttisessa lähestymista-

vassa ihmistä tutkitaan elämismaailmassaan tietoisena ja toimivana subjektina. Tut-

kimukseni kohteet, taidekokemukset ja niille annetut merkitykset, liittyvät ihmi-

senä olemiseen ja maailman itseymmärtämiseen, jossa eettisen tarkastelun piiriin 

kietoutuu tutkimusprosessin eri vaiheissa tehdyt ratkaisut. Asemani tutkijana, ky-

symysten ja haastateltavien valinta, lähteet, tulkinta ja yleisesti toiminta, jossa luon 

uusia merkityksiä, muodostavat eettisen pohdintani ulottuvuudet. Tutkijan, tutkit-

tavan ja tutkimuksen kuuluminen niiden muodostamaan yhteiseen maailmaan liit-

tävät vastuun ja toiminnan toisiinsa (Varto, 1992, s. 35). ”Tutkimuksen etiikka ra-

kentuu suhteessa ihmisen elämään eikä sitä voida tarkastella tästä irrallisena” 

(Varto, 2005, s. 14–15).  

Taiteen kokeminen perustuu tulkintaan, presentaatioissa ja representaatiossa 

taide esittää ja edustaa jotakin, samalla luomme merkityksiä. Tässä prosessissa kie-

toudumme kielen mahdollisuuksiin tuoda esiin objektiivista maailmaa (vrt. Ricoeur, 

2000, 2005a, 2005b). Kariston (1998) mukaan taiteeseen liittyvä potentiaali on sen 

kielessä, joka eroaa tieteen kielestä ja ilmaisee asioita, joita ei voida tavoittaa tie-

teen kielessä. Taiteen kieli on tehokasta ja rikasta, se välittää tietoa ja herkistää 

vastaanottamiseen muiden kuin kognitiivisten ja puhekielellisten operaatioiden 

kautta. Taide vetoaa yhtä aikaa älyyn ja tunteeseen. Esteettinen uteliaisuus ja sen 

synnyttämä toiminta, taiteen tekemiseen osallistuminen ja aktiivinen vastaanotta-
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minen, voivat kognitiivista tietämistä tehokkaammin saada pohtimaan asioita esi-

merkiksi moraalin ja etiikan kannalta (Karisto, 1998, s. 65, 70). Kielen kautta ta-

pahtuva merkityksellistäminen on aina symboleihin ja esittämisen tapoihin sidottua, 

ja sen tulkinta muodostuu aina jossakin määrin subjektiiviseksi (Mäkikoskela, 2008, 

s. 16, 17; Ricoeur, 2000). Bardy (1998b) tarkastelee taiteeseen liittyvän tiedon mo-

nimuotoisuutta ja toteaa taiteen erääksi mielen mahdollisuudeksi kehittyä tai aueta 

kohti mentaalista rajattomuutta. Taiteeseen liittyvä tieto kulkee ruumiillisuuden 

läpi, jolloin se on monimuotoista, merkityksellistä ja kestävää (Bardy, 1998b, s. 

53–60).  

Taideteokset ovat intentionaalisia, olioita, paikkoja ja tiloja, joissa mahdollis-

tuu esteettinen kokemus. Kariston (1998) ja Koivusen (1998) mukaan ne ovat ih-

misen tuottamia objekteja ja tiloja, joihin muodostuu erilaisia suhteita ja merkityk-

siä niiden tekemisessä ja tekemisestä sekä kokemisessa ja kokemisesta. Niissä 

muodostuva tai niistä muodostettu tieto ja kokemus eivät ole ilmaistavissa tyhjen-

tävästi kielen ja käsitteiden avulla, se ei aina ole edes tiedostettua. Tietomme on 

kokemusperäistä, tunteisiin liittyvää, situaatiosidonnaista ja ruumiillisuuteemme 

vahvasti kietoutuvaa, sitä kutsutaan myös hiljaiseksi tiedoksi (vrt. Karisto, 1998, 

74; Koivunen, 1998, s. 201–219).  

Täsmällisten merkitysten muodostaminen käsitteellistämisellä ei ole aina mah-

dollista, ja käsitetietoa onkin tarkasteltava laajana ilmiönä, joka ilmentää osin myös 

elämyksellisyyttä, tunteita ja alitajunnan kerroksia, jotka ilmenevät esimerkiksi to-

teutettuina teoksina (Räsänen, 2010). Myös Hyvönen (2004, 80) tarkastelee taide-

kokemusta amodaalisena eri aistien alueita yhdistävänä, jossa prereflektiivinen ja 

reflektiivinen tietoisuus ovat läsnä mielellis-kehollisessa kokemuksessa. Sava ja 

Katainen (2004, s. 22–40) laajentavat taiteen perinteistä itseilmaisuun perustavaa 

olemusta narratiivisuuteen ja siihen sisältyviin merkityksenannon mahdollisuuk-

siin (ks. myös Peltonen & Vähäaho, 2002, s. 12–16). 

Edellä mainitun perustalta voin todeta, että taiteen kokemisen ja siihen liittyvän 

merkityksellisyyden217 kaiken kattava tarkasteleminen on mahdotonta, koska ko-

kemus teoksesta on jo ennen käsitteellistämistä aidosti oleva. Kokemus itsessään 

ei kaipaa selittämistä, ja sille on vaikea löytää eksplisiittistä kuvausta (vrt. Varto, 

1994, s. 60).  

                                                        
217 Taiteeseen liittyvän merkityksen tarkastelulla on pitkä historia. Jo Baumgarten pohti teksteissään 
taiteen olemusta tavalla, jota voidaan luonnehtia siihen liittyvän merkityksen olemuksen pohdinnaksi 
(Siukonen, 2002, s. 32).  
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Mielikuvien luominen, persoonalliset tulkinnat ja merkitysjärjestelmät luovat 

yhteistä jaettua ymmärtämistä. Tutkimukseni narratiivisella lähestymisellä olen ha-

lunnut korostaa kokemuksen käsitteellistämisen218 merkitystä osana kokemuksen 

ja koetun mielen saattamista kerrottavaan muotoon. Puheen kautta voin tarkastella 

haastateltavien omaa käsitetietoa, käsitteellistä ajattelua ja taiteellista merkityksen-

antoa suhteessa ymmärrettävään situaatioon ja kontekstiin. Taiteellisessa toimin-

nassa käsitteellistäminen tapahtuu kielellisesti vuorovaikutuksen, kommunikaation, 

vastaanottamisen, arvioinnin, analyysin ja synteesin kautta. Taiteellis-esteettisen 

tiedon olemuksen tarkastelussa tulee ilmi taiteen erityisluonne inhimillisen toimin-

nan ilmentymänä, jolle on edellä kuvatun mukaisesti ominaista monimuotoisuus. 

Tämän henkilökohtaisuuden lisäksi taidetta voi luonnehtia sosiaaliseksi järjestel-

mäksi myös taidemaailman rakenteen puolesta. Taide on syntynyt tietyn yhteisön, 

järjestelmän ja kulttuurin sisällä ja tällä tavalla ymmärrettynä institutionaalinen tai-

dekäsitys ilmentää yhtä taiteen sosiaalista ulottuvuutta (Dickie, 1981). Näiden eri 

ulottuvuuksien kautta ajattelu johtaa kokemuksen ja sen sisältämien merkityksien 

piiriin aina situaation, tunteen ja maailmasuhteen. Taide kokemuksena edustaa it-

senäistä täydellistynyttä kokemusta, Deweyn sanoin erityistä kokemusta. 

Taiteen merkityksien kuvauksissa aistinen, käsitteellinen ja emotionaalinen 

tieto sekä kokemus yhdistyvät, kokonaisuudessa ilmenee elämän historiallisuus ja 

maailmasuhteen moninaisuus. Teokset esitettyinä, objektiivisina ja tarkasteltuna 

sekä kerrottu oman maailmasuhteen ja kokemuksien merkityksen ilmentäjinä sekä 

kiinnittäjinä täydentävät toisiaan. Yhdessä ne mahdollistavat sekä moninaiset mer-

kitykset että tiedostamisen eri tasot (Kalmanowitz, 2013). Toiminta ei näyttäydy 

vain jonkin tekemisenä tai toimijuutena, vaan kerrotussa paljastuvat toiminnan 

emotionaaliset ja affektiiviset ulottuvuudet sekä toiminnassa koettu ymmärrys 

omaa toimintaa ja merkityksenantoa kohtaan (Sullivan & McCarthy, 2007). Tässä 

tarkastelussa ja tulkinnassani realisoituu myös Kantin (2013, s. 84) toteamus käsit-

teiden ja havaintojen olemuksesta219. Sen mukaisesti elämässä koettu ja kerrottu ei 

                                                        
218 Taiteeseen liittyvän käsitetiedon olemus liittyy myös olennaisesti tulkintaan; sanat ja kuvat symbo-
loivat käsitteitä (Sava & Nuutinen, 2003). Taiteessa muodostetaan käsite-, mielikuva-, symboli- ja ajat-
telurakennelmia. Sanallinen käsitteellistäminen on olennaisesti sidoksissa sosiaaliseen vuorovaikutuk-
sessa opittavaan kieleen. Sanat kuvaavat merkityksiä, joita kokemuksille annetaan. Sanat ovat käsittei-
den ”nimiä” (Räsänen, 2010).  
219 Kantin (2013, s. 84) mukaan ”ajatukset ilman sisältöä ovat tyhjiä, intuitiot ilman käsitteitä ovat so-
keita”. Esimerkiksi Duchampin Pulloteline (Bottle dryer 1914) ei näyttäydy taiteena, mikäli ei tunne 
taiteen historiaa tai tunnista dadaismin pyrkimyksiä esittää jo olemassa olevaa valmista esinettä taiteena. 
Toisaalta ko. objekti ei näyttäydy pullotelineenäkään, mikäli sellaiseen ei aikaisemmin ole törmännyt. 
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ole näyttäytynyt itselleni narratiivisesta, eksistentiaalisesta tai esteettisestä näkö-

kulmasta ennen kuin annoin itselleni mahdollisuuden ajatella asioita niistä käsin. 

Heideggeriin (1996) viitaten voin myös puhua artikulaation kautta tapahtuvasta 

mielen muodostumisesta. Tätä taiteen mielellisyyttä olen tarkastellut ilmiöinä. 

Olen selittänyt taidetta yksittäisistä, joskin toisiinsa kietoutuvista näkökulmista ja 

näin luonut perustaa mielellisyyden kokonaisvaltaiselle tarkastelulle.  

Tässä liitoksessa myös tutkimukseni eettisyys ja luotettavuus kietoutuvat toi-

siinsa. Tutkijana olen sitoutunut omassa toiminnassani tutkimusmaailman eettisiin 

periaatteisiin220, minkä toteutumista kontrolloi oma moraalinen ajatteluni. Tutki-

mukseni eettisyyteen vaikuttavat myös moninaiset vaikeasti tiedostettavat tekijät. 

Tutkimuksessani haastateltavat, kerrotut kertomukset ja kohtaamani ihmiset ovat 

vaikuttaneet myös tiedostamattomasti eettisiin ratkaisuihini, jotka puolestaan ovat 

vaikuttaneet tutkimukseni toteuttamiseen. Tutkimuksen toteuttamisen aikana olen 

pyrkinyt tiedostamaan työhöni liittyviä eettisiä ongelmia ja pohtimaan niitä eri kan-

noilta toimintatapojani valitessani. Ihmisarvon kunnioittaminen ja hyvään pyrkimi-

nen ovat olleet ensisijainen toimintaani ohjaava maksiimi.  

Taidekertomusten merkittävien tapahtumien ja kokemuksien esiintuominen 

tutkimusraportissa ja niiden olemuksen sekä olennaisten merkityksien ymmärtämi-

nen ja tulkitseminen yksilön näkökulmasta eivät ole yksiselitteisiä. Oma lähesty-

mistapani mukailee Miettinen ym. (2010) tarkastelua. Kertomusten ja kerronnan 

mielellisyys ei ole auennut itselleni luonnollisessa asenteessa vaan tarkasteleminen 

liittyy fenomenologiseen asenteeseen, jossa jokapäiväinen luonnollinen asenne ky-

seenalaistuu221  ja kuultu asettuu avoimeen suhteeseen kerrotun kanssa. Tällöin 

myös puhutaan asioiden silleen jättämisestä ja niiden tarkastelusta asioiden itsensä 

näkökulmasta, ei teoriasta käsin. Fokuksena ei ole mitä satumme kokemaan, vaan 

miten koemme asiat (vrt. Miettinen ym., 2010, s. 10–11). 

Narratiiviseen tutkimusperinteeseen liittyvä tarkasteluni lähtökohta on ihmisen 

tarve muodostaa käsitystään maailmasta ja itsestä kertomuksien kautta (Ricoeur, 

2000, 2005b) ja oletus taiteesta haastateltavien elämässä siinä määrin olennaisena 

ja merkityksellisenä elämänalueena, että sen pohjalta voidaan muodostaa elämä-

kerrallinen kertomuksellinen jatkumo, juoni tai tarina. Tästä lähtökohdasta ryhdyin 

tarkastelemaan tutkimusongelmiani: minkälaisen elämänkertomuksen ja mielelli-

syyden taiteen piiriin sijoittuvat kokemukset rakentavat. 

                                                        
220 Ks. Anttila, 1998, s. 422; Suomen akatemia, 2003; Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012. 
221 Luonnollinen asenne on arkielämälle ominainen suhtautumistapa, jossa todellisuus koetaan aina jo 
olemassa olevana kohteena teoille ja havainnoille. Fenomenologinen asenne merkitsee luonnollisen 
asenteen kyseenalaistamista (Wilenius ym., 1976, s. 142). 
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Tutkimuksen teoreettisessa tarkastelussa aloittamani estetiikan perinteen yh-

distäminen fenomenologiseen, pragmatistiseen ja hermeneuttiseen lähestymista-

paan mahdollisti kokemuksieni maailmojen tarkastelemisen fenomenologisen es-

tetiikan ja eksistentialismin piirissä ja niiden traditioihin nojaten. Tarkastellessani 

ja pohtiessani taiteen maailmaa ja toimiamme siellä olen ollut vääjäämättömästi 

sidoksissa myös omiin kokemuksiini ja niiden merkityksiin. Tarkastelussani olen 

pyrkinyt paljastamaan taiteeseen liittyvää kokemuksellista sekä kokemuksen eksis-

tentiaalista ulottuvuutta.  

Analyysin kautta tulee ilmi ja mahdollistuu taidekokemuksen ilmiön tarkastelu 

narratiivisena. Kerrottu paljastuu henkilökohtaisissa, historiallisissa ja filosofisissa 

näkökulmissa. Fenomenologia ja siihen liittyvä estetiikkaan liittyvä teoria mahdol-

listaa kokemuksen yksilöllisen elämismaailman reflektoinnin ja pragmatismin 

kautta on ollut mahdollista tarkastella taiteeseen liittyvien kokemuksien, käytäntö-

jen, toiminnan ja niiden pohjalta muodostuvien tapojen olemusta. Jo näiden filoso-

fisten perinteiden yhdistäminen kuvaa taiteen moninaisuuden, ajattelun vapauden 

sekä erilaisten tulkintojen horisonttien rikkautta. Samalla siihen sisältyy mahdolli-

suus tarkastelun laajentamiseen myös muissa maailmoissa, kuten semiotiikan tai 

semioottisessa piirissä. Tutkimusprosessin myötä olen kokenut, kuinka taiteen ja 

henkilökohtaisen kokemuksen maailmoissa on mahdollisuuksia lukuisille tavoille 

tulkita taiteen eri ilmiöitä, käytäntöjä ja merkityksiä. Tarkastelussani olen pyrkinyt 

tiedostamaan myös siihen liittyviä ongelmia. Tulkinnassani olen tuonut esiin omat 

lähtökohtani ja rajoitukseni sekä välttämään tulkinnan epäkohdallisuuden sekä vie-

raiden ja ulkopuolisten postulaattien mukaan tuomisen.  

Taiteen mieltä on vaikea käsitteellistää sen kokonaisvaltaisuuden ja ihmisen 

elämän maailmaan kietoutuneisuuden vuoksi. Useissa tapauksissa olen joutunut 

tarkastelemaan ilmiöitä yksinkertaistaen ja pelkistäen. Olen joutunut rajaamaan nä-

kökulmaa ja useissa tapauksissa olen tarkastellut moniselitteistä ilmiötä vain yhden 

haastateltavan mahdollisesti kapeastakin näkökulmasta. Merkityksen olemus feno-

menologisessa mielessä on ollut itsellenikin jonkin ”tolkun” hakemista tarkastelta-

vaan ilmiöön, eikä kaikkia kerrottuja näkökulmia näin ole ollut mahdollista tuoda 

esiin. Myös tutkimuksen sivumäärä on asettanut omat rajoituksensa esittämisen yk-

sityiskohtaisuudelle.  

Useissa kohdissa haastatteluja tulee ilmi, kuinka vaikeaa on sanallistaa tai kä-

sitteellistää kokemuksen luonnetta ja merkitystä (vrt. Banfield & Burgess, 2013). 

Kokemusten sekä situationaalinen että intentioista johtuva yksilöllisyys ilmenee 

haastateltavien puheista, ja niiden ymmärtäminen on tasapainoilua erilaisten tul-

kintahorisonttien välillä. Haastattelun kertomukset antoivatkin analyysin tekijälle 
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lukuisia mahdollisuuksia erilaisiin näkökulmiin ja tulkintaan. Aikaan sidotut tapah-

tumien kuvaukset seuraavat toisiaan ja kertomuksen juonellistaminen tapahtuu ko-

konaisuuden tarkastelussa ja kuulijan tulkinnassa. Taiteen merkityksien esiin tuo-

minen puheesta analyysin kautta esiin nostettujen käsitteiden kautta on monimie-

listä ja tulkitsijasta riippuvaista. 

Tutkimukseni näkökulmasta taide 222  liittyy haastateltavieni myönteisten ja 

eheyttävien elämänkokemuksien maailmaan eikä itse taiteen tarkastelu ilmiönä 

muodostu eettisesti ongelmalliseksi yksilön haavoittuvuuden näkökulmasta. Taide-

kokemuksien muistelemisessa ja kertomisessa kukaan ei tietääkseni ahdistunut tai 

muutoin vahingoittunut (vrt. Eskola & Suoranta, 1998, s. 58, 59). Tutkimukseni 

eettinen tarkastelu painottuukin ensisijaisesti tutkimuksen tiedon hankintaan, tul-

kintaan ja raportointiin sekä tutkimuksen haastateltavien anonymiteetin säilyttämi-

sen esiin nostamiseen.  

Oma asemani haastateltavieni opettajana on vaikuttanut sekä haastateltavien 

valintaan että itseni ja tutkittavieni väliseen kommunikaatioon. Tämän vuorovai-

kutussuhteen merkityksen eksplisiittinen esiin tuominen tutkimuksen eettisestä ja 

luotettavuuden näkökulmasta on ongelmallista, ja sen eri vaikutusten todentaminen 

tai poissulkeminen on mahdotonta. Ihmisten välinen kommunikaatio on lukuisien 

eri tekijöiden yhteisvaikutusta. Asemani suhteessa haastateltaviini ei noussut esiin 

kuin Päivin kertomuksessa, jossa hän totesi että ”sai jakaa asioita toisen samoista 

asioista kiinnostuneen kanssa”. Oma tarkasteluni ja tulkintani on ollut opettajuu-

teeni liittyvän suhteen vuoksi henkilökohtaisempaa ja mahdollisesti haastateltavan 

persoonaan kokonaisvaltaisemmin kohdentuvaa. Uskon, että haastattelutilanne on 

ollut molemmin puolin positiivinen kokemus ja ajatteluamme eheyttävää.  

Tutkimuksen kuluessa olen pyrkinyt tarkastelemaan avoimesti ja analyyttisesti 

omaa ymmärrystäni tutkimuksen eri vaiheista, tutkimukseni lähtökohtia, teoreet-

tista piiriä, haastateltavien hankintaa, haastattelun toteuttamista, analyysiä ja tul-

kintaa. Samalla olen yrittänyt tuoda ilmi omaa positiotani ja suhdettani sekä aihee-

seen että haastateltaviini. Ensimmäisessä haastatteluvaiheessa omien opiskelijoi-

den tutkiminen pienessä yhteisössä aiheuttaa erityisesti tutkittavien henkilöllisyy-

den suojaan liittyvän huolen.  

Tulosten tarkastelussa olen pyrkinyt suojaamaan tutkittavieni anonymiteetin, 

oikeudet ja hyvinvoinnin. Tutkimukseni tiedot ovat olleet luottamuksellisia, enkä 

ole luovuttanut tai käyttänyt niitä muuhun tarkoitukseen. Tekstissäni olen pyrkinyt 

                                                        
222 Taide itsessään ilmiönä tarkasteltuna mahdollistaa lukuisia mahdollisuuksia eettiseen ja moraaliseen 
pohdintaan esimerkiksi tekijänoikeudet, materiaaliset valinnat, aihepiirien sisällöt jne. 
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suojaamaan tutkittavien henkilöllisyyden. Tutkimukseni eri vaiheiden raportoin-

nissa olen pyrkinyt avoimuuteen ja rehellisyyteen, lukijalla on mahdollisuus arvi-

oida tutkimukseni eettisiä ratkaisuja (vrt. Anttila, 1998, s. 421; Tuomi & Sarajärvi, 

2002, s. 128, 129). 

Laadullisessa tutkimuksessa, jonka perinteeseen liitän myös oman tutkimuk-

seni, on luontevaa tarkastella tutkimusta eettisen pohdinnan lisäksi myös luotetta-

vuuden näkökulmasta, ei niinkään perinteisten epistemologisten totuusteorioiden 

kautta 223 . Luotettavuuden arvioinnista voidaan käyttää validoinnin 224  käsitettä, 

jossa tulkinta on sidoksissa aikaan, paikkaan ja kieleen. Tällöin totuus ei koskaan 

muodostu valmiiksi, vaan se on jatkuvaa neuvottelua, keskustelua ja dialogia ja 

varsinainen luotettavuuden arviointi tapahtuu kokonaisuuden perustalta. ”Koko-

naisuus on enemmän kuin osiensa summa” (Heikkinen & Syrjälä, 2006, s. 148).  

Kvalitatiivisen tutkimuksen perinteen mukaisesti olen tutkimuksen luotetta-

vuuden lisäämiseksi pyrkinyt tuomaan ilmi tutkijan esiymmärrykseni eli kuinka 

ennen työhön ryhtymistä ymmärsin tutkimuskohteeni ja sen tematisoinnin tutki-

muksen teoreettisesta ja käytännöllisistä näkökulmista. Olen muodostanut tutkitta-

vasta ilmiöstä oman käsitykseni, jonka taustalla ovat ymmärrykseni horisontit, 

joissa tutkittavan ilmiöni eri ulottuvuudet eivät nivoudu yksiselitteisesti yhteen. 

Hermeneuttisen tutkimuksen piirissä puhutaan myös omien käsityksien ja niiden 

historian purkamisesta dekonstruktiosta225. Oman ja vallitsevien käsityksien ja nii-

den historiallisuuden purkamisella voidaan terävöittää tutkittavan kohteen ole-

musta. Merkittävien asioiden ympärille syntyneiden merkityksien kriittinen tarkas-

telu on eräs tulkinnan ja ymmärtämisen ehto (Varto, 2005, s. 40).  

Määttänen (2012) tarkastelee tiedon hankinnan ja kokemuksen objektiivisia 

ehtoja. Kokemuksen tarkastelussa objektiiviset ehdot asettavat ne rajat, joiden puit-

teissa voimme hankkia tietoa, kokemuksia ja merkityksiä. Taidekokemus muodos-

tuu monitasoisista, monitulkintaisista, kielellisistä, sosiaalisista, kulttuurisista ja 

historiallisista tekijöistä (Määttänen, 2012, s. 79). Tutkimukseni lähtökohdissa olen 

tuonut esiin nämä käsitykseni taidekokemuksen yksilöllisestä olemuksesta ja siinä 

ilmenevien mahdollisten laatujen moninaisuudesta. Olen myös pyrkinyt erittele-

mään tutkimukseni lähtökohtaoletuksiani ja tuomaan ilmi mielenkiintoni kohteet, 

                                                        
223 Perinteisillä totuusteorioilla tarkoitan korrespondenssiteoriaa, koherenssiteoriaa, pragmaattista to-
tuusteoriaa ja konsensukseen perustuvaa totuusteoriaa (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 132). 
224 Heikkinen ja Syrjälä (2006, s. 148) tarkastelevat validisointia erityisesti toimintatutkimuksen piirissä. 
Tällöin luotettavuuden arviointia suoritetaan historiallisen jatkuvuuden, reflektiivisyyden, dialektisuu-
den, toimivuuden ja havahduttavuuden perustalta. 
225 Varto (2005, s. 40) tarkastelee dekonstruktiota hermeneutiikan kannalta käänteentekevänä metodi-
sena muutoksena, jonka eräänä merkittävänä alkuunpanijana on Nietzsche. 
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ihmiskäsitykseni ja muut tutkimuskohteeni luonnetta koskevat oletukseni (ks. 

Varto, 1992, s. 36). 

Tutkimusasenteessani olen pyrkinyt asennoitumaan tutkimukseen Varton 

(1993, s. 57) esittämien piirteiden suuntaisesti. Tarkastelen ihmisen ja hänen elä-

mismaailmansa laadullisena ja ainutkertaisena tutkimuskohteena, jonka jäsentymi-

sessä olen pyrkinyt kokonaisvaltaisuuteen. Olen edennyt sekä aineiston analyysissä 

että oman ymmärtämiseni tarkastelussa hitaasti, yrittäen selittää itselleni sekä tut-

kittavaa kohdettani että metodiani. Tässä tarkastelussa olen liittynyt tutkittavieni 

maailmaan, jota tarkastelen taiteen kokemisen näkökulmasta. Tutkimus koskee elä-

mismaailmassa annettuja merkityksiä, joita pyrin tulkitsemaan ja ymmärtämään 

narratiivisuuden ja eksistentiaalisen fenomenologian piirissä (vrt. Varto, 1993, s. 

57).  

Gadamerin (2005) mukaan hermeneutikko tarkastelee kohdettaan aina tietystä 

historiallisesta horisontista, joka määrää tarkasteltavan kohteen ”suhteellisen mer-

kityksellisyyden”. Tulkinnan sitoutuminen tulkintahorisonttiin ei kuitenkaan tar-

koita, että tulkitsija olisi tradition vanki: traditio nimittäin muuttuu jatkuvasti ih-

mis(t)en tekojen kautta (Kusch, 1986, s. 108). Tulkintahorisontti liikkuu historiassa 

ihmisen mukana (Gadamer, 2005). Ihmisen historiallisuus voidaan näin tulkita 

myös kyvyksi irrottautua vaikutushistorian kahleista. Gadamerille tämä vapautu-

minen ei ole kuitenkaan lopullista, vaan ”historiallisen realismin” sanelemaa. Her-

meneuttisen tulkinnan päätehtävänä on nivoa yhteen tulkittavan ja tulkitsijan his-

torialliset horisontit, mutta samalla tunnustaa tulkittavan tekstin auktoriteetti, sen 

voima esittää kysymyksiä omasta horisontistaan (ks. Kusch, 1986, s. 108–109).  

Tutkimukseni metodin eksplisiittisen selittämisen olen kokenut haasteelliseksi. 

Laadulliselle tutkimukselle ominaisesti olen valinnut lähestymistapani omasta ko-

kemuspiiristäni. Itselleni merkittävä tutkimuksen henkilökohtainen anti on ollut 

teorian tarkasteleminen. Perehtymiseni myötä teorian tarkastelu ja teoreettinen 

pohdinta on muodostunut itselleni merkitykselliseksi tavaksi olla maailmassa. Me-

todin eri ulottuvuudet, teoreettinen lähtökohtani, aineiston keruun menetelmät ja 

tulkinta ovat hahmottuneet tutkimuksen edetessä intuitiivisesti. Fenomenologinen 

ja eksistentialistinen filosofia ovat omassa elämismaailmassani todellisuuteen ref-

lektoivia abstraktioita ja toimivat tutkimukseni taustateorioina.  

Havainnon materiaalista erottaminen ja niiden käsittelyyn liittyvien ”sääntöjen” 

ja sen pohjalta merkityksellisiksi nousevien teemojen eksplisiittinen selittäminen 

omassa teoreettisessa lähestymistavassani mukailee narratiivisen perinteen edusta-

mia eri analyysitapoja. Olen lähestynyt aihettani eklektisesti, yhdistänyt erilaisia 
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analyysitapoja, narratiivisen analyysin, odotusanalyysin ja muutosten vaiheissa ta-

pahtuvien merkityksien esiin nostamisen välillä. Tulosten tarkastelussa narratiivi-

suus ja fenomenologinen estetiikka mahdollistavat tutkimuskysymyksiini vastaa-

misen ts. merkityksien esiin nostamisen ja tarkastelun myös teoriaan nojaten. 

Aineistossa ja sen tarkastelussa tulevat esiin myös narratiivisen haastattelun 

rajoitteet. Tarkasteltavat ilmiöt nousevat suhteellisen spontaanisti kertojan koke-

musmaailmasta ja kertominen on intentionaalista. Kaikkea ei kerrota tai osa taide-

kokemuksiin liittyvistä merkityksistä jää todennäköisesti kätkeytyneeksi. Pyrkimys 

kaiken kattavaan idiografiseen inhimillisen taiteellisen toiminnan ja sen merkityk-

sen ymmärtämiseen sekä taidekokemuksen ontologiseen analyysiin on mahdotonta. 

Hänninen (1999) toteaa, että sisäinen tarina ei ole selvärajainen empiirinen ko-

konaisuus, vaan hypoteettinen, kertomuksen kaltainen, mielen sisäisen kokemuk-

sen organisoija, joka ilmenee erilaisista kielellisistä ilmauksista. Sisäinen tarina 

mahdollistaa ihmisen mielen sisäisen prosessin käsitteellistämisen. Koettua elämää, 

omaa olemista ja identiteettiä, tulkitaan tarinan avulla ja kautta tapahtuvan merki-

tyksenannon kautta. Sisäinen tarina tulee tarkasteluun ja jopa mahdollisesti muo-

dostuu tarinan kertomisen myötä. Huomattavaa on, että sisäinen tarina ei kuiten-

kaan sisällä kaikkea koettua, vaan osa jää kertomatta (Hänninen, 1999, s. 20).  

Hännisen (1999) mukaan sisäisessä tarinassa voidaan erottaa kolme ulottu-

vuutta: alkuperäinen, reflektiivinen ja metareflektiivinen. Alkuperäisellä tasolla 

elämä näyttäytyy sellaisenaan kuin se on tapahtunut. Reflektiivisellä tasolla tarina 

on kielellisesti kerrotussa muodossa, jolloin sen esiin tuominen edellyttää koke-

muksen pohdintaa. Metareflektiossa kokija erittelee tarinaa sisäisenä tarinana, tie-

toisena sen tarinallisuudesta (Hänninen, 1999, s. 22).  

Omassa tutkimuksessani sisäiset tarinat ovat ensisijaisesti reflektiivisiä, mutta 

osittain niissä on myös metareflektiivisiä viittauksia, kuten oman ja taidehistorian 

henkilöiden elämän ja taiteen ilmiöiden samankaltaisuuteen, mikä on osin myös 

itsestäänselvää. Niistä ilmenee, kuinka olemme sidoksissa omaan kulttuuriimme. 

Taide ja oma taiteen tekeminen on syntynyt ja muodostuu suhteessa taiteen traditi-

oon. Ihmisen olemiseen vaikuttavat oman elämän historialliset ja kulloisessakin 

situaatiossa vallitsevat asiat ja tekijät, joista yksi on kulttuuri ja siihen liittyvät il-

miöt, kuten taide ja sen piiriin liittyvä kerronta. 

Luotettavuuden kannalta on ollut olennaista myös tiedostaa, että reflektoidut 

sisäiset tarinat ilmenevät elämän kulussa kerrottavuudeltaan kahdenlaisina. Osa ta-

rinoista jaetaan ja on jaettu muiden kanssa ja osa pidetään yksityisinä, kuten Leenan 

kertomuksessa, jossa teoksen henkilökohtaista onnettomuuteen liittyvää merkitystä 

ei ole kerrottu esimerkiksi ystäville, jotka ovat käyneet kotona. Puheessa paljastuu 
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myös niitä ulottuvuuksia, jotka eivät ole eksplisiittisesti tarkasteltavina merkityk-

senantoina, vaan ovat kertomukseen kätkettyjä tai jopa alitajuisia ja tiedostamatto-

mia (vrt. Hänninen, 1999, s. 20; Saarnivaara, 1998, s. 185–198). Tämänkaltaisten 

merkityksien tulkinnat olen jättänyt tarkastelun ulkopuolelle. Ihanuksen (1999) 

mukaan sisäisen tarinan paljastaminen on sidoksissa kertomisen situaatioon ja kon-

tekstiin, missä, milloin ja kenelle niitä kerrotaan. Kaikkea ei haluta kertoa ja kaik-

kea ei mahdollisesti edes tiedosteta. Tämän takia tarinat muuntuvat kertomisen 

myötä (Ihanus, 1999, s. 245, 247). 

Teoreettisen tarkastelun avulla olen pyrkinyt syventämään kokemukselle an-

nettua merkitystä ja tuomaan ilmiöt tutkimuksen piirissä käytyyn keskusteluun. 

Tutkimuksen raportointi on teorian ja empirian vuoropuhelua, mutta tutkimuspro-

sessissani etenemistapani on ollut aineistolähtöisestä teoriaan suuntautuva. Tarkas-

telen kohdettani teorian eri näkökulmista, ja vaikka tutkimukseni tarkoitus ei ole-

kaan teorian kehittäminen, olen halunnut liittää mukaan teoreettista pohdintaa (vrt. 

Eskola & Suoranta, 1998, s. 82–84).  

Tutkimusmetodiani olen pyrkinyt tekemään ymmärrettäväksi sekä analyysin 

että tulkinnan eri vaiheissa. Esiin nousevien teemojen rationaalisuus on kuitenkin 

viime kädessä riippuvainen omasta ymmärtämisestäni ja tulkinnastani. Aineiston 

käsittelyssä olen pyrkinyt havainnollisuuteen (vrt. Alasuutari, 1999, s. 72, Varto, 

1992, s. 29). Tämän vuoksi olen liittänyt tekstini yhteyteen mahdollisimman hyvin 

sisältöään edustavia kuvauksia tapahtuneesta ja tavoitellut niiden kiinnostavaa kä-

sitteellistämistä (vrt. Eskola & Suoranta, 1998, s. 166).  

Tutkimustani en hahmota aineisto- tai teorialähtöiseksi. Näen tutkimukseni 

eräänlaisena päättelyprosessina, jossa molemmat tavat vuorottelevat johtopäätök-

siin pääsemiseksi (vrt. Grönfors, 2001, s. 146). Tutkimukseni teoreettista ulottu-

vuutta voi kuvata Varton (1992, s. 102) sanoin, jolloin näen teorian yleiseksi ku-

vaukseksi polun muotoutumisesta, jota tutkimuskohteena tematisoin. Teoriani pyr-

kii noudattamaan tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden vaatimusta ja haluaa 

osoittaa kohdallisuutensa elämismaailmassa.  

Tutkimukseni eri vaiheissa olen tuonut ilmi tutkimukseni lähtökohdat ja pyrki-

nyt toiminnan ja päätösten avoimuuden ja joustavuuteen (vrt. Hirsjärvi & Hurme, 

2000, s. 16–25). Taidekokemuksen tulkinnan tulokset, yksilöllisenä kvalitatiivisen 

ja fenomenologisen tarkastelun kohteena, eivät ole kvantitatiivisen tutkimusperin-

teen mielessä yleistettävissä, mutta ilmiön selittäminen ja sen ymmärrettäväksi te-

keminen yksilöllisenä kokemuksena myös teoriaan reflektoiden mahdollisesti avaa 

näkökulmia kokemuksen olemuksen yleistäväänkin tarkasteluun. Olennaista ei ole 

narratiivien vastaavuus todellisuuden kanssa, vaan tarkasteluun tuotujen ilmiöiden 
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mahdollisuus kuvata elämismaailmaa ja siinä annettuja merkityssuhteita (vrt. Ala-

suutari, 1999, s. 231–237; Ellis & Bochner, 2000, s. 751).  

Luotettavuuden kannalta olennaista on käsitykseni tiedon olemuksesta ja epis-

teemisistä lähtökohdista. Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa käsitän inhi-

millisen tietomme olevan relatiivista, suhteellista sen eri osatekijöihin. Se on sidok-

sissa jokaisen omiin lähtökohtiin, situaatioon ja se suhteutuu myös laajemmin asi-

oiden ilmenemisen merkitysyhteyksiin. Näin ollen sekä tutkijat että haastateltavat 

ovat asettamassa oman inhimillisyytensä vuoksi niitä reunaehtoja, joiden puitteissa 

joudumme tarkastelemaan myös tutkimuksen luotettavuutta (vrt. Rauhala, 1989, s. 

136–138). 

Tutkimuksessa muodostuva ja esiin tuotu tieto on ensisijaisesti riippuvaista it-

sestäni, kyvystäni ja positiostani tutkijana sekä ottamastani näkökulmasta tutkitta-

vana olevaan asiaan. Tutkimukseni kuvaa ja analysoi haastatteluihin osallistuvien 

kokemuksia sekä tuottaa todellisuutta. Aineiston merkitysyksiköiden, alakategori-

oiden ja teemojen, erottelu ja muuntelu ovat olleet olennaisia tekijöitä myös tutki-

muksen luotettavuuden kannalta. Sen vuoksi olen pyrkinyt erityiseen huolellisuu-

teen niiden muodostamisessa. Viimeisessä analyysini vaiheessa olen rinnastanut 

muodostuneita merkitysyksiköitä ennakkoluulottomasti ja etsien niistä yhteisiä 

piirteitä sekä pyrkien tulkitsemaan niitä tutkimukseni teoriaan reflektoiden (vrt. 

Perttula, 1995, s. 271). Tutkiessani kuvataiteen olemusta yritän tuoda ilmi myös 

oman lähestymistapani ja ajatteluni ja sitä kautta myös toisenlaisen merkityksellis-

tämisen todellisuuden toteutumisesta ja sen eri ulottuvuuksista. Todellisuuden ra-

kentuminen useista eri ulottuvuuksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä muodostaa 

tutkittavan ilmiöni, taiteen kokemisen moniulotteisen maailman (vrt. Karisto, 1998, 

s. 63–80).  

Varton (1992) mukaan olen tutkijana osa merkitysyhteyttä, jota tutkin haasta-

teltavien ilmauksena omassa elämismaailmassani. Tätä elämismaailmaani on mää-

rittämässä myös tutkimukseni eri taustasitoumuksieni myötä. Tämä on myös edel-

lytys tutkimuksen tekemiselle, koska laatujen ymmärtäminen on mahdollista vain 

siinä yhteydessä, jossa niillä on merkitys myös itselleni. Tutkimuksessani tarkaste-

len ihmisen elämismaailmaa eli merkitysten kokonaisuutta, kuten sosiaalista kans-

sakäymistä, arvoja, yhteisöllisyyttä ja ihmisten välisiä suhteita. Merkitykset ilme-

nevät ihmisen tekoina, päämääräsuuntautumisena, suunnitelmina ja yhteisöjen toi-

mintana (vrt. Varto, 1992, s. 23–24, 26). 

Tutkijana en ole voinut objektiivisesti arvioida tutkittavan kokemusmaailman 

ja kertomusten vastaavuutta, koska kokijan maailma on olemuksensa vuoksi tavoi-

tettavissa vain välillisesti kielen kautta (vrt. Roald & Lang, 2013, s. 8). Kielen 
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avulla tapahtuu ”todellisuuden” konstruktio toteutuneesta elämästä. Sen epistemo-

loginen lähtökohta on narratiivisessa traditiossa, jossa ihminen muodostaa elämän 

konstruktiota kertomuksen muodossa (vrt. Ricoeur, 2000, 2005b). Bruneria (1996, 

s. 136–139) ja Ricoeuria (2005b) mukaillen käsitän kertomukset erääksi ihmisen 

eksistentiaaliksi, ihminen on kertomuksena ja kertomus ilmentää ihmisenä olemista.  

Talvitien (1999) mukaan kielellisyys mahdollistaa ainakin osittain kosketuksen 

toisen ihmisen sisäiseen kokemus- ja elämismaailmaan. Kokemuksen välittyminen 

kielellisesti ja tämän tapahtuman eri ulottuvuuksien vastaavuuden tavoittaminen 

ovat riippuvaisia kielen tuottajan kokemusmaailmasta ja intentioista (Talvitie, 1999, 

s. 77, 78). Taidekokemuksien tutkiminen on tulkinnallista, lähtökohtana ovat ne 

merkit, puhe ja taideteokset, joita tutkittavat tuottavat (vrt. Saastamoinen, 1999; 

Sakaranaho, 1999, s. 89). Tulkinnassa kerrotut kokemukset konstituoituvat osaksi 

omaa kokemusmaailmaani ja samalla haastateltavan kokemukset liittyvät omaan 

tietoisuuteeni. Tällöin ne ainakin osittain menettävät olemuksensa itseni ulkopuo-

lisena ja kokemuksen kuvauksen kokemukset muuttuvat osaksi omaa subjektiivista 

kokemustani.  

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyviin epistemologisiin lähtökohtiini liittyy 

oleellisesti myös käsitykseni todellisuuden rakentumisesta ihmisille sosiaalisesti 

arkielämässä merkitysten ja tulkintojen avulla. Kokemuksessa maailma ja todelli-

suus näyttäytyvät suhteessa niihin merkityksiin, joita ihmisellä on ympäröivästä 

todellisuudestaan (Alasuutari, 1994, s. 51). Fenomenologisesta näkökulmasta tar-

kasteltuna pyrin hahmottamaan haastateltavieni maailmaa sellaisena kuin he sen 

kokevat. Olennaista tulkinnassa onkin kurottautuminen ”mahdolliseen” merkityk-

seen, joka tuotetaan kulttuurin sisällä ja joka kuvaa tietyssä tilanteessa tiettyä tar-

koitusta varten tuotettua merkitystä (vrt. Eskola & Suoranta, 1998, s. 140–141).  

Hännistä (1999) mukaillen, elämän toteutumisesta tämänkin aineiston perus-

talta voidaan käyttää draaman tai sisäisen tarinan käsitteitä. Draama ja sisäinen ta-

rina eroavat toisistaan näkökulmiensa ja taustaoletuksiensa vuoksi, ja tässä tutki-

muksessa molemmat näkökulmat ovat nousseet merkittäviksi. Draaman eri toimi-

joilla on tapahtumille kullakin oma tulkintansa, jotka tutkijan tulisi suhteuttaa toi-

mijan tosiasialliseen toimintaan saadakseen luotettavaa tietoa tapahtuneesta. Draa-

massa tapahtuneet tosiseikat tulisi voida todentaa, jolloin tutkijalla on oltava tietoa 

myös toimijoiden intentioista ja arvioista. Sisäisen tarinan totuudellisuuden voi ko-

kemuksellisesti koetella vain se ihminen, jonka tarinasta on kyse (Hänninen, 1999, 

s. 31–32). 



216 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt hahmottelemaan haastateltavien sisäisiä tari-

noita heijastelevia kertomuksia sekä heidän tulkintoja elämästään myös toteutu-

neena draamana. Opettajana olen voinut seurata heidän elämäänsä omasta näkö-

kulmastani muutamia vuosia, mutta mielenkiintoni kohteena ei kuitenkaan ole nii-

den keskinäinen vastaavuus, vaan ne olemukset ja merkitykset, joita kokemuksille 

annetaan sekä elämän kulun muoto, jota kutsun draamaksi. Tätä draamaa voin tar-

kastella tapahtumien kokonaishahmona, draamallisena jatkumona, jonka taustalla 

saattaa olla sisäisen tarinan toteutuminen. Narratiivisessa tarkastelussa niiden refe-

roituminen todellisuuteen ei ole olennaista, jo viittaaminen on riittävää.  

Epistemologisten lähtökohtieni mukaisesti taide ja kertomus ovat molemmat 

ainakin osin fiktiota226 ja toimintaa, jossa kokeilemme tapahtumien mahdollisia se-

lityksiä ja testaamme niiden jatkuvuutta, pysyvyyttä ja uskottavuutta. Todellisuu-

den jäljittely, eli kertomus itsessään, säilyttää ja ylläpitää ilmaisemisen sekä kerto-

misen kautta suhteensa totuuteen ja ymmärtämiseen. Kertomus jäljittelee maailmaa 

ja sijoittuu kosmologisen ja fenomenologisen ajan väliin muodostaen oman käsi-

tyksensä ajan ja tapahtumien kulusta. Näin haastateltavien kuvatut kokemukset 

seuraavat narratiivisia tuotettuja kerronnallisia ja kerronnan malleja. Tässä proses-

sissa elämismaailma asettuu todellista maailmaa vastaan tehden siitä itselle ymmär-

rettävän (vrt. Ricoeur, 2005a, 2005b).  

Kertomuksille on luonteenomaista mahdollisuus tulkinnan muutokselle. Ker-

tomukset muodostuvat muistelussa omasta elämismaailmasta, ja niihin liittyy ta-

kaumia, jotka aiheuttavat kertomuksen muutosta ja syvenemistä. Kertominen on 

aktiivinen prosessi, jonka reflektoinnin taso vaihtelee (Wahlström, 1999, s. 217, 

218). Narratiiveille on myös tyypillistä, että niissä todellisuus rakennetaan yhä uu-

delleen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jonka olennaisia osatekijöitä ovat 

kieli ja kommunikaatio. Narratiivi voidaan rinnastaa metaforaan, jossa ihmiset ku-

vaavat elämäänsä kertomuksena. Siinä elämää tarkastellaan episodeissa, jotka tar-

kentuvat tekoihin ja niiden selityksiin (Saastamoinen, 1999). Ihmisen elämänkulku 

tai -tarina ei noudata tiettyä sisäistä logiikkaa, vaan sitä muokkaavat eri tekijät, ku-

ten yhteiskunta ja kulttuuriset narratiivit, jotka muodostavat esikuvia ja polkuja 

kertomuksille. Samalla tarinat ohjaavat ihmisten toimintaa ja elämää. Tarinoissa 

tapahtumat kietoutuvat yhteiskunnalliseen institutionaaliseen kehykseen. Kerto-

muksista saadaan käsitys yksilötason kokemuksesta ja sen merkityksestä yhteis-

kunnallisessa viitekehyksessä (Honkonen, 1995, s. 169). 

                                                        
226 Fiktio: Määritelmä: sepite, jolla voidaan pysyvästi tarkastella ja koetella ajatusrakennelmia (Tieteen 
termipankki, 2016b). Fiktio tulee sanasta fingere, mikä tarkoittaa kehittämistä. 
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Ricoeurin (2005a) mukaan fiktiivinen kerrontakaan ei ole vailla viittauskoh-

dettaan ja tavalla tai toisella kaikki symboliset järjestelmät tarjoavat todellisuuden 

konfiguraatiota. Jopa keksityt juonet auttavat järjestelemään sekavaa, muodotonta 

tai mykkää temporaalista kokemusta. Juonen referentiaalinen funktio piileekin fik-

tion kyvyssä jäsentää ajallista jatkumoa. Ricoeurin (2005b) mukaan narratiivinen 

fiktio jäljittelee inhimillistä toimintaa auttaessaan uudelleen mallintamaan raken-

teita ja ulottuvuuksia juonen mielikuvituskonfiguraation mukaisesti. Samalla se 

viittaa omaan esiymmärrykseemme toiminnan ja ajallisten rakenteiden näkökul-

masta. Fiktiolla on kyky tehdä praktinen todellisuus narratiivisen fiktion viiteke-

hyksessä uudelleen siinä määrin kuin teksti suuntautuu intentionaalisesti kohden 

uuden todellisuuden ja maailman horisonttia. Tekstin maailma tulee toiminnan 

maailman väliin muuttaakseen sen (Ricoeur, 2005b). 

Todellisuuden uudelleen järjestelemisen funktio, jonka kohtaamme poeetti-

sessa fiktiossa, implikoi, että lakkaamme samaistamasta todellisuutta ja empiiristä 

todellisuutta tai lakkamme samaistamasta kokemusta ja empiiristä kokemusta. Po-

eettinen kieli saa arvonsa kyvystään tuoda kieleen elämismaailman piirteet. Se vaa-

tii muokkaamaan totuuden käsitteen uudelleen, luopumaan todellisuuden loogiseen 

koherenssiin rajoittumisesta ja empiirisestä verifikaatiosta (Ricoeur, 2005b). Sa-

malla ymmärrämme, että jokin tapahtuma on alku, joka aloittaa kertomuksen. Mi-

kään tapahtuma ei ole keskikohta, mikäli se ei saa muutosta kertomuksen tapahtu-

missa, tai mikään ei ole loppu, mikäli se ei aiheuta vastaanottajassa katharsista. 

Kertomuksessa juoni tekee tapahtumista ymmärrettäviä. Juoni on kokoelma yhdis-

telyjä, joiden kautta tapahtumat muuttuvat kertomukseksi ja kertomus sitoutuu ta-

pahtumiin. Juoni on ymmärrettävä ykseys, joka koostuu olosuhteista, päämääristä 

ja keinoista sekä aloitteista ja tarkoittamattomista seurauksista. Tapahtuma ei ole 

vain jotakin sattunutta, vaan kertomuksen osatekijä. Narratiivisessa tarkastelussa 

tulee huomioida kerronnan ja eletyn tapahtuman välinen ero. Elämä eletään, kerto-

mus kerrotaan. Kertomus voi olla alkuperältään todellisuuteen viittaava tai fiktiivi-

nen (vrt. Ricoeur, 2005b). 

Edellä kuvatun mukaisesti kerrotut taiteen kertomukset eivät oletettavasti täy-

sin vastaa kokijan elettyä elämää ja mahdollisesti jopa eroavat joiltakin olennaisil-

takin osin historiallisista tapahtumista. Kertomukset kuitenkin pääpiirteissään si-

sältävät todellisuuteen reflektoituvia ilmiöitä. Mielikuvat ja myyttiset kertomukset 

liittyvät olennaisesti tarinallisuuden olemukseen, jossa nousevat esiin tekijät, jotka 

kiinnostavat ja jopa kiihottavat ihmisiä, niistä on erotettavissa jopa draaman eri pe-

rustyyppejä (vrt. Balinisteanu, 2009). Kertomusten tarkastelussa olen pyrkinyt tai-

dekokemuksen luonteen kannalta hedelmälliseen tarkasteluun, jossa keskiössä olisi 
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haastateltavien sisäinen tarina ja sen inhimilliset ulottuvuudet ja kokemukset. Itsel-

leni ei olennaiseksi ole muodostunut tutkimuksen kertomuksien kirjaimellinen luo-

tettavuus, vaan oman tarkasteluni kohdallisuus ja yhteys mahdolliseen todelliseen.  

Varton (2008) mukaan merkitykset syntyvät maailmasta kumpuavista ja jo ole-

massa olevista käytännöistä, suhteista ja niiden merkityksistä, joissa ja joiden pe-

rustalta voi uudelleenajatella omaa suhdetta ja toimintaansa ympäröivään maail-

maan. Ihminen tarvitsee näitä kokemuksia ajattelemiseen ja olemassa olemiseensa. 

Ilman ulkopuolista omat kokemukset ja ajatukset eivät asetu mihinkään yhteiseen 

ymmärtämisen piiriin. Se voi tapahtua vain ylläpitämällä keskustelua, puhetta ja 

käytänteitä, joissa tuodaan esiin merkitysten rikkaus ja moninaisuus eri yhteyksissä, 

perinteessä ja nykyisyydessä (Varto, 2008, s. 10–11, 18). 

Tutkimuksessani en ole pyrkinyt yleistävään taiteilijana227 tai taiteen kokijana 

olemisen tai niihin liittyvien ilmiöiden teoreettiseen tarkasteluun, vaan ensisijainen 

tavoitteeni on ollut hahmottaa ja tulkita haastateltavieni taidekokemuksia yksilölli-

senä ja erityisenä maailmassa olemisena ja suhteena taiteeseen ja sen piirissä ilme-

neviin asioihin. Ihmisen maailmassa oleminen muodostuu eri tekijöistä, keholli-

suudesta, merkityksistä, konteksteista ja suhteesta maailmaan sekä sen ilmiöihin. 

Taiteen merkitykset syntyvät niissä situaatioissa ja käytännöissä, joissa kokija tekee 

tulkintoja maailmasta, jossa on ja joka on hänen maailmansa. Näin on tapahtunut 

myös omassa ajattelussani. 

                                                        
227 Taiteilijana olemista taidemaailmassa on tarkastellut mm. Lepistö (1991a, 1991b). 
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9 Tulosten tarkastelua  

Tutkimukseni tavoitteena ja ensisijaisena tutkimuskysymyksenä on ollut: 

– Minkälaisia merkityksiä opettajat kertovat taiteelle?  

Sen pohjalta muodostuivat tutkimuksen viisi alakysymystä: 

1. Minkälaisen elämänkertomuksen opettajien taidekokemukset rakentavat?  

2. Mikä on taiteen merkitys identiteetille?  

3. Mikä on taiteen merkitys ammatilliselle identiteetille?  

4. Miten taide ilmenee merkittävien elämäntapahtumien ja kokemusmaailman 

reflektiona? 

5. Miten taide ilmenee maailmasuhteena? 

Tutkimukseni tarkastelee kuvataiteen merkitystä kuuden, noin 40-vuotiaan nais-

opettajan kokemuksien ja niistä muodostettujen kertomuksien kautta. Aikaisempiin 

tutkimuksiin verrattuna tulokset avaavat uuden näkökulman aikaisemmin vähän 

tutkitun kohderyhmän taiteen merkityksiin.  

Tutkimukseni kohteena ovat haastateltavieni tietoisuuden intentionaaliset aktit 

ja niiden kohteet, kuten havainto taideteoksesta ja taideteos havaittuna (vrt. Lehti-

nen, 2000, s. 58−59). Tulosluvuissa olen tarkastellut, kuinka taide mahdollistaa 

opettajien elämäkerran, maailmasuhteen, identiteetin ja ammatillisen identiteetin 

sekä kokemuksiin kietoutuvien erilaisten merkityksien tarkastelemisen. Taide koe-

taan itselle tärkeäksi ja kertomisen sekä vaalimisen arvoiseksi. Väitöskirjani ni-

messä olen tästä käyttänyt käsitettä mielellisyys228 (Heidegger, 1927/2000). Tässä 

pääluvussa tarkastelen ja käsitteellistän opettajien kertomaa ja siinä ilmenevää tai-

teen mielellisyyttä suhteessa aiheesta tehtyihin tutkimuksiin ja reflektoiden niiden 

tuloksiin.  

Tutkimuksessani haastateltavieni kuvataiteen kertomukset näyttäytyvät haas-

tateltavieni elämismaailmassa henkilökohtaisia merkityssuhteita mahdollistavana 

ja kulttuuriin kietoutuvana. Taiteeseen liittyvien merkityksien tarkasteleminen on 

kuvataiteen kokemisen ja tekemisen reflektointia sekä samalla taiteeseen liittyvän 

maailmasuhteen muodostamisen pohtimista eri konteksteissa. Samalla niillä on 

vaikutusta myös identiteetin muodostamiseen. Kokemukset ilmenevät erilaisina 

                                                        
228 Heideggerille (2000) mielellisyys on koetun artikuloitava ulottuvuus, jossa maailmassa olemisemme 
pysyttelee. Mielellisyydellä en tarkoita tajunnallisuutta, vaan taiteen ja taidekokemuksen asettumista 
ihmisen maailmassa olemiseen, jolloin taide näyttäytyy merkityksellisenä eri yhteyksissään. 
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yksilöllisinä merkityksinä, päämäärien asettamisena, suunnitelmina, ihmisestä läh-

töisin olevina ja ihmiseen päätyvinä toimintoina. Taiteessa reflektoidaan myös elä-

män tapahtumia, niiden merkitystä ja samalla muodostetaan henkilökohtaista suh-

detta maailmaan. Tarkasteluni on laadullista, kertomusten määrällinen tutkiminen 

ei paljastaisi niiden varsinaista olemusta (vrt. Varto, 1992, s. 13–24).  

Haastateltavien taiteeseen liittyvät kokemukset paljastuvat jatkumona, kerto-

muksena ja kokemuksien kokonaisuutena, jossa yksittäiset tapahtumat ja merkityk-

set nousevat tarkasteluun situaatioihinsa sidonnaisena. Taide näyttäytyy elämän-

mittaisena kanssakulkijana, joka on mahdollistanut merkittäviä kokemuksia oman 

identiteetin pohtimisen ja muiden kanssa olemisen näkökulmista, asioiden äärellä 

olemisena ja olemisessa. Kertomukset kuvaavat myös taiteen tekemisen ja taiteen 

kokemisen intentionaalisuutta. Taide näyttäytyy osana ihmisen jokapäiväistä elä-

mää ja toisaalta myös erityisenä, arjesta kohottavana sekä erottavana että erottu-

vana olemisena ja toimintana. Haastateltavat kertovat ja muodostavat taiteessa 

maailmasuhdetta, joka kestää ja jonka avulla he kokevat sekä itsensä että ympäröi-

vän maailman. Toisaalta taide liittyy myös henkilökohtaisen hyvän elämän, onnel-

lisuuden ja nautinnon, edistämiseen (vrt. Jaatinen, 2015). Edellä mainitun lisäksi 

taiteella on merkittävä rooli identiteetin ja ammatillisen identiteetin muodostami-

sessa, ammatillisessa kehityksessä ja työn tekemisessä, ja lisäksi sille kerrotaan 

merkityksiä ja muistoja, jotka muistuttavat ja reflektoivat elämän tärkeitä tapahtu-

mia ja asioita sekä niihin liittyviä tunteita, mm. mielihyvää, iloa, pelkoa ja surua. 

Esiin nousevat myös viittaukset tiedostamattomasta (Huang, 2012) ja merkitysten 

toisiinsa kietoutuneisuus (Alerby & Bergmark, 2012). Taiteessa merkityksenanto 

ulottuu myös esitetyn ulkopuolelle, asioihin ja suhteisiin, jotka eivät ilmene ekspli-

siittisinä. 

Taiteessa elämän kokemukset tuodaan tarkasteluun symboleina ja metaforina, 

joiden kautta teoksen merkityksiä ja sisältöä tarkastellaan sekä jaetaan muille tai, 

kuten joissakin tapauksissa, salataan ja pidetään omana yksityisenä tietona ja ko-

kemuksena. Nämä henkilökohtaiset kokemukset kerrotaan taiteen ensisijaisiksi 

merkityksiksi, mutta tekeminen on epäilemättä sidoksissa myös lukuisiin muihin 

henkilökohtaisiin tarpeisiin ja päämääriin. Toiminta taiteen äärellä tulee ymmärret-

täväksi oman taiteellisen kehittymisen, asioiden tutkimisen, elämän tavoitteitten, 

pedagogisen toiminnan ja niiden kanssa suhteisiin asettumisen kautta (Carter & Ir-

win, 2014).  

Seuraavaksi tarkastelen tutkimuksen tuloksia yksittäisten alakysymyksien nä-

kökulmasta. 
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9.1 Taide elämänkertomuksena 

Ensimmäisen tutkimukseni alakysymyksen tavoite oli selvittää, minkälainen elä-

mänkertomus muodostuu taiteen kokemuksista ja niiden merkityksestä. Tätä lähdin 

selvittämään narratiivisen haastattelun kautta ja siihen olen vastannut tulosluvussa 

7, jossa tarkastelen haasteltavien elämää lyhennettyjen elämäkertojen kautta.  

Taiteen piiriin kietoutuvan kertomuksen lähtökohdan muodostavat haastatelta-

vieni intentiot tehdä ja kokea taidetta ja siinä ilmenevät merkitykselliset tapahtumat 

ja niiden kokemukset. Niiden pohjalta olen muodostanut elämänkertomukset (Den-

zin, 2008, s. 117). Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna tämän tulosluvun uusi nä-

kökulma on taiteen merkityksien tarkasteleminen osana luokanopettajakoulutuk-

sesta valmistuneiden 25–40-vuotiaiden naisopettajien kertomuksissa muodostettua 

elämän jatkumoa. Haastateltavat kertovat, kuinka taiteen mieli kietoutuu monen-

laisten tapahtumien ja merkityksien äärelle. Taidekokemukset muodostuvat merkit-

täviksi erilaisissa elämän situaatioissa, ja taide näyttäytyy tärkeänä sekä oman hen-

kilökohtaisen identiteetin että ammatillisen identiteetin kannalta. Taide on myös 

mahdollisuus reflektoida omaa elämää ja sen tapahtumia. Tutkimuksen tulokset 

osoittavat myös, kuinka taide muodostaa maailmasuhteen, jota voi luonnehtia 

fokaaliseksi. Taiteen kokemisesta ja sen tekemisestä huolehditaan ja taiteessa tuo-

daan tarkasteluun itselle merkityksellisiä asioita. Kertomuksista käy myös ilmi, 

kuinka haastateltaville taide oli siinä määrin merkittävä elämän ulottuvuus, että sii-

hen liittyvien muistojen avulla pystyi kertomaan oman elämän tärkeitä tapahtumia 

henkilökohtaisina elämänkulkuina, joissa taidekokemukset hahmottuvat henkilön 

historiaan ja kokemusmaailmaan kietoutuvana, yksilöllisinä eroja ja merkityksiä 

sisältävinä jatkumoina (Hyvärinen, 2006b; Labov, 2002).  

Tarkastelun erityisenä kohteena olivat erityisesti haastateltavien taiteeseen liit-

tyvien elämäntapahtumien käännekohdat (Labov, 2002) sekä niistä muodostuvat 

kertomukset, jotka tuovat tarkasteluun taiteeseen liittyvän moniulotteisen tiedon 

muodot, tunteet, olemisen, suhteet, toiminnan ja niiden merkitykset ja laadut (vrt. 

Eisner, 2008). Ensimmäisessä vaiheessa muodostetut lyhennetyt kertomukset mah-

dollistivat kokonaiskuvan muodostamisen haastatteluissa esiin tuoduista elämänta-

pahtumista. Samalla ne kuvaavat maailmasuhdetta kokonaisuutena ja ovat minä-

kertomuksia, joissa taide kietoutuu vahvasti osaksi haastateltavien identiteettiä 

(Baddeley & Singer, 2007, s. 177,179; Higgs, 2008).  

Tutkimukseni kertomukset tuovat esiin, kuinka taide muuttuu elämän varrella 

nuoruuden oman olemisen tavan muodostamisen prosesseista yhä tärkeämmäksi. 



222 

Taide suuntaa elämän kulkua siinä määrin, että se vaikuttaa ammatilliseen identi-

teettiin ja siitä haaveillaan jopa ammattina. Taide ilmenee monimuotoisina identi-

teetin ja tärkeiden tapahtumisen presentaatioina sekä eri tavoin merkityksellisenä 

situaatioihinsa sidottuna tekemisenä ja kokemisena. Taide on väylä itsenäistymi-

seen ja taide on voimakkaasti läsnä elämän käännekohdissa, oman identiteetin ja 

olemisen pohdinnassa (vrt. Ryan & Ryan, 2013). 

Usealle tutkittavalle taide on ollut osana elämää jo hyvin varhain, yhteisenä 

tekemisenä isän tai jonkun läheisen kanssa tai omana yksin toteuttavana harrastuk-

sena ja ajanvietteenä. Kaikille haastateltaville taide on ollut jossakin nuoruuden 

vaiheessa tärkeää, ja aikuisiässä taide muodostuu osaksi sekä identiteetin että am-

matillisen identiteetin muodostamista (Carter & Irwin, 2014; Eisner, 2008; Gibson 

& Larson, 2007; Lim, 2006; Wright ym., 2017).  

Kertomuksissa taide kietoutuu oman identiteetin ja elämismaailman reflektion 

kautta elämän ilmiöihin ja tapahtumiin monimuotoisena ja myönteisenä. Taide nou-

see tarkasteluun läpi koko elämäkerran erilaisiin situaatioihin (Heidegger, 

1927/2000, s. 363) sidottuna, mutta taiteen roolit ja merkitykset vaihtelevat. Toisi-

naan taiteen asema saattaa myös heikentyä, elämän kiireiden keskellä taide ei ole 

kaikkein primäärein elämän sisältö.  

Syyt taiteen muodostumiseen henkilökohtaisesti tärkeäksi ovat moninaiset. 

Siihen ovat vaikuttamassa mm. omalta lähipiiriltä ja ulkopuolelta saatu arvostami-

nen, palaute ja tuki sekä oma mielenkiinto ja lahjakkuus (vrt. Kay, 2008). Kaikki 

haastateltavat ovat olleet kiinnostuneita taiteen tekemisestä ja työstäneet elämän 

merkityksellisiä asioista teoksiksi. Tehdyt kuvat toimivat muistin ja muistojen he-

rättäjinä, ne kertovat ja niistä kerrottiin (Clandinin & Connelly, 1998, s. 165). Teh-

dyt taideteokset avaavat henkilökohtaisen suhteen ja merkityksen koettuun, ne 

muistuttavat tapahtuneesta, käsitteellistävät vaikeasti ilmaistavia asioita, kiinnittä-

vät huomiota erityisiin asioihin, kommunikoivat monitasoisesti, yleistävät, toimi-

vat symboleina, luovat erilaista tietämistä ja mahdollistavat erilaisen asioiden tar-

kastelun sekä käsittämisen (vrt. Weber, 2008). 

Kertomukset tuovat esiin kokemuksen merkityksen muodostumisen ja niiden 

kerronnallisuuden astetta. Osin kertomuksien diskordanssi oli huomattavaa, ehyen 

kertomuksen ja sen jatkumon muodostaminen ei ollut mahdollista (vrt. Ricoeur, 

2005b). Taiteen elämäkerrat mahdollistivatkin haastateltavien elämän kuvaamisen 

ja seurannan pääpiirteittäin. Elämän kulku hahmottuu inhimillisen olemisen rik-

kautena, iloineen ja suruineen. Taidekertomuksista puuttuvat tarkat yksityiskohdat 

monista elämän keskeisistä tapahtumista, mutta hahmon saavat nimenomaan tai-
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teen kautta reflektoidut tapahtumat, kertomukset ja elämänkulun suuret linjat. Tai-

teeseen liittyvissä kertomuksissa nuoruuden kokemukset ja niiden merkitykset il-

menevät yleisellä tasolla identiteetin kehittämisenä ja sitoutumisena eri ryhmiin. 

Aikuisiässä kertomukset tarkentuivat yhä yksityiskohtaisemmiksi sekä sisällöltään 

että merkitykseltään. Taide muodostuu olennaisemmaksi osaksi elämää, kuvaukset 

taiteeseen ja esteettiseen liittyvistä tapahtumista ovat yhä yksityiskohtaisempia. 

Taiteellisesti orientoituneet muistavat hyvin taiteeseen tai esteettisiin kokemuksiin 

liittyviä tapahtumia (Schlewitt-Haynes, Earthman & Burns, 2002). 

Taiteen mieli tai mielellisyys ei muodostu kertomuksista välittömästi, vaan 

siinä on jopa ristiriitaisia tai itse aiheesta irrallisia sisältöjä. Omassa aineistossani 

Pirjon haastattelussa kertomuksen fokus suuntautui aluksi työelämässä kohdattui-

hin, taiteen ulkopuolisiin kokemuksiin liittyviin haasteisiin, mutta jotka lopulta liit-

tyivät taiteen merkitykselliseksi uudelleen muodostumiseen työssä kohdatun väsy-

myksen ja sitä seuranneen taideopintoihin hakeutumisen myötä. Kahden haastatel-

tavan kertomuksissa (Pirjo ja Anu) taiteen äärelle palaaminen tapahtuu elämän ti-

lanteiden muutoksessa.  

Tutkimuksessani muodostetut haastateltavien elämästä tehdyt lyhennelmät, 

pelkistetyt narratiivit, kiinnittivät huomion sisäisen tarinan ydintapahtumiin elä-

mänkulun analyysiä mukaillen. Taide näyttäytyi merkittävänä varsinkin haastatel-

tavien elämän tärkeissä käännekohdissa (vrt. Labow, 2001), tai epifanioissa, kuten 

(Denzin, 2008) asian nimeää. Murrosikä, ammatinvalinta ja erityiset elämänvaiheet, 

kuten avioituminen ja lapsen syntymä, muodostuvat kertomuksien keskeisiksi situ-

aatioiksi. Näissä elämäntilanteissa taide kietoutuu olennaisesti henkilöiden maail-

masuhteen uudelleenmuodostamisen prosesseihin. Usein taiteen merkitys kuvataan 

myös terapeuttisena ja identiteettiä eheyttävänä (Anu ja Pirjo). Kaikkien kertomuk-

sissa taide mahdollistaa oman maailmasuhteen pohtimisen ja muodostamisen, mikä 

ilmenee sekä yksilöllisenä että samalla myös yhteisöllisenä merkityksenä. Kerto-

mukset ilmentävät tätä identiteetin ja maailman dialogia omalla henkilökohtaisella 

tavallaan. Kaikkea ei aina haluta tai edes voida kertoa, kuten Minnan, Pirjon ja 

Leenan tapauksessa. Tilanteessa vain viitattiin asiayhteyden ulkopuolelle (vrt. Hän-

ninen, 1999, s. 55–57).  

Taiteeseen liittyville tapahtumille ja niiden merkityksille on luonteenomaista 

niiden henkilökohtaisuus. Taiteen merkityksen muutosta ja oman taidesuhteen ra-

kentumista tarkasteltaessa merkittävään rooliin nousevat ihmisen situaatioita ja 

maailmasuhdetta määrittävät omiin toimintamahdollisuuksiin liittyvät tekijät. Tai-
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teen kokemisen ja tekemisen syyt vaihtelevat oman olemisen toteuttamisesta, sisäi-

sestä pakosta, esteettisiin pyrkimyksiin. Haastateltavien kertomukset ilmentävätkin 

omalta osaltaan maailmasuhteen ja maailman merkityksellistämisen prosessia.  

Elämänkulkuja kokonaisuutena analysoitaessa opettajien kertomuksien tarkas-

telua voidaan jäsentää Piispan ja Salasuon (2014) viiden näkökulman kautta. Tar-

kastelu mukailee hermeneuttisen tarkastelun lähtökohtia. Lähtökohtaisesti elämä 

on kumuloituvaa ja ihmisen historiallisuus vaikuttaa nykyisyyteen ja nykyisyys 

vastaavasti tulevaisuuteen.  

1. Elämän käännekohdissa tehdyt ratkaisut perustuvat aikaisemmille kokemuk-

sille ja niiden merkityksille, jotka puolestaan vaikuttavat tulevaisuuteen. Haas-

tateltavilla nuoruudessa ja varhaisessa aikuisuudessa positiivisesti koettu taide 

nousee myös myöhemmin elämässä ja sen käännekohdissa merkitykselliseksi.  

2. Elämän kulkuun vaikuttavat omat intentiot ja arvot, joiden muodostuminen on 

riippuvaista erilaisista tekijöistä. Haastateltavilla oli selkeä intentio taiteen te-

kemiseen ja kokemiseen sekä merkityksellisen maailmasuhteen muodostami-

seen taiteen kautta.  

3. Sosiaaliset suhteet ja verkostot ovat merkityksellisiä. Perhe, suku, ystävät ja 

merkittävät toiset mm. opiskeluaikoina ovat vaikuttaneet kokemuksiin myös 

taiteessa, ja nämä puolestaan vaikuttavat tehtyihin ratkaisuihin. Sosiaalisten 

kontekstien kautta yksilön toimet kietoutuvat laajempaan sosiaaliseen verkos-

toon ja aikaan, kuten taidemaailmaan ja harrastuksiin.  

4. Ihmisen elämä toteutuu tietynlaisessa kulttuurisessa ilmapiirissä, joka on suh-

teessa vallitsevaan aikaan ja sen ilmiöihin. Taiteen tekemisen kontekstit ja si-

donnaisuus taidemaailman perinteeseen muodostuvat haastateltaville vaikutta-

vaksi situaatioksi. Vuorovaikutus taidemaailman kanssa on merkityksellistä 

sekä identiteetille että omalle maailmasuhteelle.  

5. Elämän käänteillä on erityinen merkitys tärkeiden tapahtumien synnyssä. Mer-

kitykset ovat sidoksissa ihmisen sisäisiin merkityksiin ja niiden aiheuttamiin 

seuraamuksiin. Taiteen muodostuminen tärkeäksi tietyissä elämäntilanteissa 

vaihtelee sekä sisällöllisesti että merkityksiltään yksilökohtaisesti. (vrt. Piispa 

& Salasuo, 2014, s. 224–226)  

Kertomukset olivat osin myös fragmentaarisia (Ihanus, 1999; Ricoeur, 2005b). 

Kertomukset paljastavat elämän pääpiirteissään, mutta samalla kertomuksesta jää 

paljon merkityksellistä pois, välissä saatetaan hypätä vuosia eteenpäin ja toisaalta 

yhden vuoden tapahtumat saattavat viedä hyvinkin huomattavan ajan. Yksilöllisyy-
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destään huolimatta nämä kertomukset muodostavat yhteisiä piirteitä omaavia elä-

mäkerrallisia narratiivisia kuvauksia taiteen kokemisesta. Niitä voidaan tarkastella 

tarinoina, jotka muodostuvat yhteiskunnallisten instituutioiden rytmittämistä ihmi-

sen elämän jaksoista.  

Myös kertomuksien rakenteellisessa eheydessä, diskordanssissa ja kerronnal-

lisuuden asteessa ilmeni huomattavia eroja (Hyvärinen, 2006a; Ricoeur, 2005b). 

Kerronnallisuuden aste vaihtelee selkeästi yksilökohtaisesti ja tilannekohtaisesti 

(vrt. Herman & Vervaeck, 2005, s. 11–12; Hyvärinen, 2006a). Kertomusta ja tavan-

omaista puhetta oli paikoin hankala erottaa toisistaan, ja kerrotusta ei välttämättä 

muodostunut kertomuksen kaltaista kokonaisuutta. Varsinkin Virpin kohdalla, jolle 

taide on muodostunut todella merkittäväksi elämän alueeksi, elämäkerran kertomi-

nen muodostui useissa kohdin teemahaastattelun kaltaiseksi, vaikka kokonaisuu-

tena elämänkulusta voi muodostaa itsenäisen kertomuksen.  

Olennaista kerronnallisuuden määrittelemisen kannalta on kuitenkin kokonai-

suuden tarkasteleminen prosessina ja siinä tapahtuva transformaatio eli muutos. 

Niiden myötä muodostuu, käy ilmi tai voidaan kertoa asioiden välinen temaattinen 

suhde, syyn ja seurauksen välinen vuorovaikutus tai tilanteen kausaalinen ongel-

mallisuus. Samalla ilmeni kertomuksen kiinnostavuus myös tutkimuksen näkökul-

mista (Hyvärinen, 2006a, s. 2).  

Denziniä (2008, s. 120) mukaillen, kertomukset ovat, kuten muutkin ihmisen 

ja kielen käytännöt, kulttuurin luomuksia. Varto (2008) toteaa, että taide ei ole pel-

kästään ilmaisutarpeen täyttämistä eikä välineellisesti perusteltava entiteetti, vaan 

vahva kokemus kuulumisesta taiteen traditioon ja niiden joukkoon, jotka taitavat 

taidetta (Varto, 2008, s. 14). Eräs narratiivien kokonaishahmosta esiin nouseva 

juonne on kertomuksien suhde taidemaailmaan, taiteen traditioon ja sen ilmene-

mismuotoihin (Hall ym. 1999). Haastateltavien kertomukset tuovat esiin ensisijai-

sesti henkilökohtaisten kokemuksien merkitystä, ja suhde traditioon sekä käsitys 

taiteesta tulevatkin puheessa ilmi implisiittisesti, ilmenevinä viittauksina taiteen il-

miöihin, muotoihin ja merkityksiin. Niissä konkretisoituvat taiteen eri käsitteelliset 

lähtökohdat, jäljittelevyys, ekspressiivisyys, formalismi ja monikulttuurisuus (Rä-

sänen, 2015, s. 38), jotka muodostavat mm. kouluissa toteutettavan taidekasvatuk-

sen yhden lähtökohdan (Opetushallitus, 2014).  

Haapalan (2000) mukaan taidemaailman osallistuja sitoutuu taidemaailman 

käytäntöihin, jotka ovat jo ennalta annettuja, mutta eivät deterministisesti määrät-

tyjä. Kyse on enemmänkin mahdollisuuksien rajojen hahmotelmista. Taidemaail-

massa oleminen voidaankin käsittää toiminnaksi, suhteissa olemiseksi ja sitoutu-

miseksi (Haapala, 2000, s. 129−133). Aikaisemmin koetun merkityksellisyys on 
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olennainen osa ymmärtämisen prosessia, jonka eräänä lähtökohtana on kulttuurissa 

tapahtuva tradition ja kokijan välinen vuorovaikutus. Deweyn (2010) mukaan mer-

kitykset ovat käytännössä muodostuneita tapoja, joiden toiminnan muodot ja ilme-

nemiset muodostavat asioiden merkityksen. Gadamer (2005) korostaa tradition 

merkitystä itseymmärtämisessä, joka on sidoksissa omaan historiallisuuteemme. 

Ymmärtämisen lähtökohtana on esikäsitys tai -ymmärrys (Heidegger, 1927/2000, 

s. 193), joka muodostuu yhteisöllisyydessä ts. myös siihen liittyvässä traditiossa. 

Hermeneutiikan periaatteiden mukaisesti esiymmärryksemme on uuden kokemuk-

semme lähtökohta ja aikaisemman kokemisemme ja sen ymmärtämisen tulos. Mer-

kityksiä muodostetaan ja tuotetaan jo ymmärretyn perustalta (Gadamer, 2005). 

Myös Räsänen (2008) tarkastelee taidetta ja sen opetusta229 erilaisten traditioiden 

määrittävänä kokonaisuutena. Traditiot ovat läsnä sekä taiteen tekemisessä että ko-

kemisessa. Voidaan jopa sanoa, että olemme traditioiden kasvattamia ja kyllästämiä, 

eikä niiden merkitystä ihmisenä olemisen tarkastelussa voida jättää huomiotta. 

Rauste-von Wrightin ja von Wrightin (1994) mukaan havaitsijan käsitykset230, odo-

tukset ja tavoitteet ohjaavat maailman havaitsemista ja vaikuttavat siten konstitu-

oituviin kokemuksiin. Havaintoprosessissa ärsykeinformaatiota muokataan käsit-

teillä ymmärrettävään muotoon. Kokemustietoon liittyy erottamaton käsitteellinen 

komponentti” (Rauste-von Wright & von Wright, 1994, 22–26). Näin oman elämän 

ja teosten esteettinen kokeminen ja sen itselle ymmärrettäväksi tekeminen on aina-

kin osittain riippuvainen kokijan käsitteellisistä valmiuksista231, mutta kokemuksen 

luonne voi olla myös ei-käsitteellinen232 (Huuhtanen, 1984, s. 71–72).  

                                                        
229 Räsänen (2002, s. 4, 5) korostaa taidekäsitysten tiedostamisen merkitystä opettajan valta-aseman 
vuoksi. Taidekäsitys on osaltaan vaikuttamassa opetuksen toteuttamiseen eri tavoin ja ilmenee opetus-
tavan, materiaalien ja opetuksen sisältöjen valinnoissa. 
230 Myös Kant korostaa havaitsemisen sidonnaisuutta käsitteellisiin valmiuksiin. Hänen mukaansa este-
tiikka edellyttää subjektiivista tietämistä. Taiteessa katsoja ei voi tuntea koko kuvattua ilmiötä, vaan 
joutuu altistamaan teoksen sen fenoomien tarkastelulle. Kantin esteettinen kokemus erottuu ja jäsentyy 
fenomien arvostelun varassa esteettiseksi havainnoksi ja kokemukseksi, mikä voidaan tunnistaa ja eri-
tellä logiikan avulla. Tässä tutkimuksessa Kantin näkemykset eivät ole kohteellisia, vaan ymmärrän 
taidekokemuksen merkityksenannon tapahtuvan, pragmatismin mukaisesti, toiminnan kautta, jolloin 
myös ihmisen eksistentiaalisuus liittyy kokemuksen merkityksiin. 
231 Käsitetaiteessa käsitteellistäminen kulminoituu. Käsitetaidetta ei voi tarkastella sen omista lähtökoh-
dista, mikäli katsoja ei ole sisäistänyt sen perustaa käsittämiseen ja käsitteisiin. 
232 Taidekokemusta ei aiemmin todetun mukaisesti voida täysin käsitteellistää kaikissa ulottuvuuksis-
saan kielellisesti. Esteettiseen ja ekspressiiviseen taidekäsitykseen liittyy olennaisesti taiteen käsittämi-
nen ilmaisuksi, joka koetaan myös ei-käsitteellisesti, mm. tunteiden kautta. Emotionaalisuuden merkitys 
on olennainen taidekäsityksen tarkastelussa, mutta tässä yhteydessä en tarkastele emotionaalista ja eks-
pressiivistä taidekäsitystä yksityiskohtaisesti vaan käsittelen sitä viimeisessä tuloksia tarkastelevassa 
alaluvussa 9.4. 
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Myös Bensonin (2013) mukaan taiteessa esiin nostetut ilmiöt ja asiat, jotka 

ovat tulkinnan kohteena, saavat merkityksensä kontekstiensa kautta ja ovat näin 

suhteellisia, maailmansisäisen, tiedostetun ja tiedostamattoman yhteistulosta. Ker-

rotussa tietoisuuden, subjektiviteetin ja intentionaalisuuden yhdistyminen hetkelli-

sesti saa aikaan kokemuksen muodon. Koemme asiat joko merkityksellisiksi tai 

merkityksettömiksi (Benson, 2013, s. 59). Maailmansisäisyys ja historiallisuus 

ovat olennaisia tradition piirteitä. Gadamerille (2005) kokemuksen merkitys on 

sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen suuntautuva. Haastateltavien toiminnassa 

historiallisuus määrittää, kuinka teokset, jotka tuovat kokemukseen myös oman 

maailmansa, tulevat joko sisällytetyksi omaan kokemusmaailmaamme tai hyl-

käämme ne. Kyse on osin valmiuksista asettua vuorovaikutukseen ja muodostaa 

merkityksiä kokemuksessamme (vrt. Gadamer, 2005).  

Kulttuuriin kietoutuva elämäkertamme alustaa valmiuttamme hyväksyä tai hy-

lätä yhteisömme merkityksellisiä tai arvottomia ilmiöitä. Tässä toiminnassa kult-

tuurimme, taide ja identiteetti liittyvät toisiinsa. Taide nähdään joko mahdollisuu-

tena tai merkityksettömänä toiminnan ja vuorovaikutuksen mahdollisuutena. Tässä 

katsannossa toimijuus muodostuu tärkeäksi. Olennaista on, että tekijät, tutkimuk-

sen opettajat, huolehtivat identiteettiä muodostavasta toiminnasta ja toteuttavat 

identiteettiä konstituoituvaa vuorovaikutusta.  

Kokonaisuutena, aineiston olemuksen tarkastelemisessa, kertomuksissa taide 

kietoutuu osaksi haastateltavien sekä arkipäiväistä että erityistä huomiota osakseen 

saavaa olemista, mikä on situaatiosta riippuvainen. Taide yleisesti tarkasteltuna ei 

ole jotakin, mitä kaikki ihmiset haluaisivat kokea tai joka olisi elämän kannalta 

välttämättömän tärkeää, mutta sen avulla haastateltavat pystyivät sekä kertomaan 

omasta elämästään ja siihen liittyvistä merkityksistä. Voidaan puhua taiteen merki-

tyksellisyyden erityisyydestä, jonka taustalla on kuitenkin yleinen ihmisen esteet-

tisen kokemisen tarve ja tärkeys (vrt. Dewey, 2010). Haastateltaville taidekoke-

mukset ovat ainakin jossakin vaiheessa elämää muodostuneet erittäin olennaiseksi 

osaksi elämän jatkumoa, suunnaten myös ammattiin hakeutumista ja toimintaa am-

matissa ja työelämässä. Samalla taide liittyy olennaiseksi osaksi ihmisen persoonaa 

ja sen ilmenemistä. Se mikä on toiselle taiteen tekemisen tai kokemisen pääasialli-

nen motiivi, saattaakin olla toiselle hänen elämäntilanteessaan hyvin sekundääri-

seltä vaikuttava seikka. Kokonaisuutena kertomuksista voi myös todeta, että mer-

kityksen antaminen, sanallistaminen, oli haastateltaville luontevaa ja jopa runsasta. 

Kertojat olivat harjaantuneita kertomaan omasta taiteestaan ja siihen liittyvistä mer-

kityksistä. Taiteen harjoittamisen myötä myös kyky kuvata taiteellista prosessia ja 



228 

arvioida omaa osaamista oli henkilökohtaista, monisanaista ja monimerkityksel-

listä (vrt. Junkin, Terry & Smith, 2016).  

9.2 Taide identiteetin rakentajana 

Toista tutkimukseni alakysymystä, mikä on taiteen merkitys haastateltavien identi-

teetille, olen tarkastellut taiteen kokemiseen ja niiden merkityksenantoon liittyvien 

henkilökohtaisten näkökulmien kautta.  

Tutkimuksessani taiteen kokemuksien ja merkityksien tarkastelu avaa uuden 

näkökulman taiteesta kiinnostuneiden ja taidetta harrastavien 25–40-vuotiaiden 

naisten identiteetin tarkasteluun. Identiteetin ja taiteen välisen suhteen tarkastelun 

lähtökohta on ollut taiteen ja esteettisen kokemuksen kyky muodostaa ja muuttaa 

identiteettiämme (Roald & Lang, 2013). Aikaisemmin taiteen tekemisen vaikutusta 

identiteettiin on tarkasteltu nuorten tyttöjen kehollisen muutoksen (Stanhope, 

2013), taiteilijoiden taiteen tekemisen prosessin (Sandino, 2007) ja erilaisten sai-

rauksien (Reynolds & Vivat, 2010; Reynolds ym., 2011) näkökulmista.  

Tutkimukseni tulokset osoittavat, kuinka taide kietoutuu haastateltavien iden-

titeettiin eri tasoilla. Taide mahdollistaa jokapäiväisen ja arkisen maailmassa ole-

misen haastamisen taiteessa tapahtuvan ilmaisun mahdollisuuksien ja oman maail-

massa olemisen variaatioiden kautta. Taiteessa voi olla itselle ominaisella tavalla 

(vrt. Heidegger, 1927/2000, 1996). Taidetta tehdään arkisten havaintojen ja koke-

muksien äärellä, mutta toisaalta teoksiin kätkeytyy myös juhla ja oman elämän 

haasteet. Haastateltavat kuvaavat, kuinka jokin teos koettiin järisyttävällä tavalla 

tai kuinka jotkut teokset ällöttivät. Kertomuksissa ilmenevät subjektiiviset, persoo-

nalliset ja kulttuuriset tavat havaita ja kokea. Omaa identiteettiä reflektoidaan tai-

teen maailman kertomuksiin ja oma oleminen saatetaan pukea kuvaksi, joka tuntuu 

itselle nololta, jopa vieraalta. Taiteessa identiteettimme ja siihen liittyvät merkityk-

set voidaan arvioida uudelleen (vrt. Roald & Lang, 2013, s. 10). Johnsonia (2013) 

mukaillen teos ja identiteetti muodostuvatkin vuorovaikutuksessa, jossa ihmisen 

identiteetti on suhteissa muodostettuihin ja annettuihin merkityksiin. Kerrotussa 

käsitys omasta maailmassa olemisesta puetaan maatuskan hahmon tai värin yhtey-

teen, säröillä olevaksi munaksi, valkeaksi juoksevaksi hahmoksi tai jonkinväriseksi 

mekoksi (Anun ja Minnan kertomukset).  

Elämäkerroissa haastateltavat reflektoivat identiteetin taiteeseen liittyviä mer-

kityksiä ja tapahtumia omakohtaisella tasolla, taide tuodaan oman elämismaailman 

osaksi sekä ajattelun ja pohdinnan kohteeksi. Taide näyttäytyy hyvin henkilökoh-

taisena ja omaan identiteettiin liittyvänä toimintana (Køppe, 2013; Laitinen, 2003, 
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s. 82; Räsänen, 2015), ja taiteellisessa toiminnassa identiteetti ja taide voidaan kä-

sittää toisiinsa liittyneinä ja sulautuneina. Oman taide-elämäkerran pohtiminen 

oman identiteetin ja maailmassa olemisen kannalta ei ole kaikkien kohdalla ekspli-

siittistä. Leenan, Minnan ja Anun kertomuksessa taide oman identiteetin kannalta 

tuodaan hyvin tietoisesti esiin, toisten kohdalla tarkastelua voi luonnehtia enemmän 

implisiittiseksi, merkitys tulee esiin kertomuksen kokonaisuudesta. Identiteetti 

muodostuu taiteellisessa toiminnassa ja siihen liittyvissä prosesseissa, se mitä teet 

ja mitä olet tehnyt, ovat erottamaton osa identiteettiä (Benson, 2013). 

Tarkasteltaessa taiteen ja identiteetin yhteyksiä niiden välillä olevaa suhdetta 

ei käsitetä olemiseksi vaan tekemiseksi. Identiteetti on jotain, mitä tehdään ja on 

tehty. Toimimalla taiteessa ja kokemisen kautta muutokset identiteetissä voi tuntea 

ja tehdä näkyväksi (Benson, 2013). Haastateltavieni kertomuksissa taidetta tehdään, 

koska on pakko tai se nähdään mahdollisuutena omien elämänkokemuksien käsit-

telemiseksi (Titus & Sinacore, 2013). Museoon mennään, jotta kokisi jotain eri-

tyistä tai kokisi itsensä erilliseksi, kuten Pirjo kuvaa omassa kertomuksessaan. 

Taide muodostuu ja on sisimmässämme, ja sen merkitys ilmenee kyvyssämme 

muodostaa merkityksiä, ajatella, luoda ja sitoa meidät maailmaamme (Johnson, 

2013). Kerrottu on havaintoja omasta toiminnasta ja itsestä vuorovaikutuksessa tai-

teen äärellä (Benson, 2013, s. 57, 58).  

Hännistä (1999, 50–57) mukaillen voimme tarkastella haastateltavien identi-

teetin muodostumista osana sisäisen tarinan luomista, mikä viittaa ihmisen mielen 

sisäiseen prosessiin. Kerrotussa yksilö samaistuu jo olemassa oleviin narratiiveihin 

ja ottaa niistä sisältöä ja muotoa omalle tarinalleen. Kertomuksissa haastateltavat 

tulkitsevat omaa elämäänsä ja identiteettiään tarinallisten merkitysten kautta, koe-

taan, että itsellä on sama kärsimys kuin joillakin taiteilijoilla (Pirjo) tai oma elämä 

rinnastetaan taiteilijoiden elämään (Anu). Käsitys itsestä liittyy olennaisesti oman 

maailmassa olemisen, elämismaailman ja varsinaisena olemisen tarkasteluun sekä 

niiden ulottuvuuksiin liittyvään merkityksenantoon suhteessa yhteiseen tarinava-

rastoomme. 

Kertomuksissa sisäinen tarina ja siihen liittyvä identiteetin pohdinta kehittyy 

yksilöhistoriallisesti. Tilanteet, suhteet ja merkitykset kohdataan aiemmin muodos-

tuneiden merkityshorisonttien kautta. Gadameria (2005) ja Deweytä (2010) mu-

kaillen ihmisen oleminen muodostuu historiallisesti ja suuntautuu tulevaisuuteen. 

Kerrottua ja mielessä hahmoteltua sisäistä tarinaa voidaan kuvata sisäiseksi pu-

heeksi (vrt. Vygotski, 1982, s. 263–266). Kertomus on tehty ”itseä varten”. Sen 
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tehtävä, funktio, on psyykkisten prosessien ja toiminnan jäsentäminen ja ohjaami-

nen. Samalla kertomus on mahdollisuus päästä kertojan sisäiseen maailmaan, jossa 

kokemukset suhteutetaan emootioihin ja kokijan intentioihin (Hänninen, 1999).  

Haastateltavien sisäiset tarinat eivät kuitenkaan muodostu itsekseen kulttuuri-

sesta tarinavarannosta, vaan niihin on vaikuttamassa koko situaatio, kokemukset, 

ympäristö, sosiaalisen verkoston eri tekijät, kuten ihmiset, perhe, koulutus. Näiden 

situaation osapuolien merkitys nousee esiin maailmasuhteen tarkastelussa. Taitee-

seen liittyvä sisäinen tarina on hypoteettinen, kertomuksen kaltainen, mielen sisäi-

sen kokemuksen organisoija, ja sen avulla pyrimme hahmottamaan mielen sisäistä 

maailmaa erilaisten kielellisten ja muiden ilmaisujen kautta (vrt. Hänninen, 1999). 

Tituksen ja Sinacoren (2013) mukaan taide liittyy identiteettiin ja maailmassa 

olemiseen viiden suhteen kautta: Tekemisen, elämäntavan, itseilmaisun ja ympä-

ristön sekä maailmasuhteen kautta. Nämä nousivat esiin myös omassa aineistossani. 

Ensinnäkin taiteen tekeminen oli tärkeää ja haastateltavat kokivat tietyn materiaalin 

itselle ominaiseksi tavaksi ilmaista itseään. Minna, Anu, Pirjo ja Virpi maalasivat, 

mutta Leena oli käyttänyt hyvin monenlaisia materiaaleja ja teki myös ympäristö-

taidetta, Päiville tärkein ilmaisuväline oli nykyään kamera. Haastateltaville oli 

muodostunut omat ilmaisemisen tavat ja paikat, joiden äärelle hakeuduttiin. 

Toiseksi taide liittyi myös olennaisesti omaan elämäntapaan, mutta taidetta tehtiin 

oman elämäntilanteen ehdoilla. Aktiivisimmat harjoittivat taiteen tekemistä sään-

nöllisesti ja halusivat myös kurssien ja harrastamisen kautta kehittää omaa osaa-

mistaan. Vapaa-ajalla hakeuduttiin taiteen äärelle, mikä ilmeni taiteen harrastami-

sena, käynteinä näyttelyissä sekä museoissa. Haastateltavat seurasivat taiteen ilmi-

öitä, ja taidetta haluttiin nähdä myös omassa kodissa. Taiteesta oltiin kiinnostuneita 

myös työn vuoksi. Kolmanneksi haastateltavilla oli selkeä tarve ilmaista itseään 

taiteen kautta. Taide koettiin itselle ominaiseksi tavaksi tehdä itseä ja omia ajatuk-

sia näkyväksi. Sitä tehtiin, kun se vain oli elämän situaatioissa mahdollista ja tai-

teen sisältönä olivat oman elämän kokemukset ja merkitykset. Viidentenä näkökul-

mana taide näyttäytyy kertomuksissa oman maailma- ja ympäristösuhteen osana. 

Taiteen kautta havainnoitiin omaa ympäristöä, sitä käytettiin omassa opetuksessa 

välineenä ja sen kautta muodostettiin omaa toimijuutta maailmassa. Taiteessa ase-

tuttiin vuorovaikutuksen oman aistisen maailman ja kokemuksien äärelle, mutta 

sille annettiin myös ulkoiset rajat. Kaikkea ei taiteen vuoksi oltu valmiita tekemään, 

vaan esimerkiksi perhe asetettiin taiteen edelle. Haastateltavat tunnistivat taiteen 

merkityksen identiteetin muodostamisessa ja oman maailmasuhteen eräänä teki-

jänä (vrt. Titus & Sinacore, 2013). 
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Taiteen mahdollistaman maailmasuhteen tasolla tapahtuvan identiteetin muo-

dostamisen rinnalla taide muodostaa myös identiteettisuhteen yksittäisen teoksen 

ja oman elämismaailman välille. Johnsonia (2013) mukaillen haastateltavilla on 

vakiintuneet tavat kokea, ajatella, arvottaa, tuntea ja tulkita elämäänsä. Kertomuk-

sista käy ilmi, kuinka taide mahdollisti oman olemisen tutkimisen suhteessa elämän 

situaatioihin ja konteksteihin. Tavoite ei kuitenkaan ollut pelkästään analysoida, 

vaan tarkastella ja luoda kokemisen sekä merkityksellistämisen muotoja ja tapoja 

taiteen keinoin. Oma identiteetti koetaan metsässä juoksevana hahmona, sisäkkäi-

sinä maatuskoina tai sateenvarjo kädessä hyppäävänä nuorena naisena. Identiteet-

tiin vaikuttavia tekijöitä tunnistetaan myös kulttuurin kuvastoissa, mutta henkilö-

kohtaisella merkitystasolla. Samalla kuvataiteen avulla tunnistetaan ja ylläpidetään 

ruumiillistettuja kokemuksia ja niitä arvostavia konteksteja (vrt. Grushka, 2009).  

Johnson (2013) tarkastelee taidetta kehollisen merkityksenannon prosessina ja 

todellistumisena, jossa laadut, hahmot, tunnelmat ja tunteet tekevät merkityksen-

annon mahdolliseksi ja taide avaa inhimillisen tuntemisen ja merkityksenannon 

olemusta. Tällöin identiteetin ja taiteen suhde on kehollista ei propositionaalista 

tietoa. Kehollisuus kietoutuu taiteen ja identiteetin vuorovaikutukseen neljän ulot-

tuvuuden kautta. 1. järjen, 2. situaation laadullisen yhtenevyyden, 3. tunteiden ja 4. 

kuvien ja niiden skeemojen tulkinnan kautta (Johnson, 2013). 

1. Kertomuksissa haastateltavat kuvaavat taidetta omaa elämää ja identiteettiä 

reflektoivana. Taiteessa mahdollistuu oman elämän ajatteleminen ja reflektio, 

toisaalta se tuodaan tarkasteluun aistisena, omaan fyysiseen olemassaoloonsa 

muodostuvana. Taiteen avulla käsitetään ja tehdään näkyväksi omia elämänti-

lanteita ja situaatioita sekä niihin liittyviä tunteita ja tuntemuksia.  

2. Taiteen tekeminen mielletään itselle positiivisen tilana, josta haaveillaan ja jo-

hon hakeudutaan säännöllisesti. Taiteen konkreettinen tekeminen koetaan po-

sitiivisena ja tehdyt teokset ovat muistoja hetkistä, joita teoksen äärellä on teh-

dessä vietetty ja joissa on koettu itselle merkityksellistä.  

3. Haastatteluista tulee esiin, kuinka taiteen kokemiseen liittyvät vahvasti omat 

tunteet. Kuvatuilla kertomuksilla ovat omat kokemisen elämäntilanteensa, 

situaatiot, joissa sekä taiteen tekeminen tai vastaanottaminen tapahtuu. Oma 

tulevaisuus, äitiyden ristiriitaisuus, elämän suuret muutokset, avioituminen ja 

kodin rakentaminen nousevat voimakkaasti esiin kerrotussa. 

4. Lisäksi haastatteluissa tulee ilmi, kuinka teokset ovat lähtökohtia vuorovaiku-

tukselle oman kokemusmaailman, elämismaailman ja niiden merkityksien ää-

rellä symboleina, allegorioina ja metaforina. Taiteessa omassa elämässä koettu 
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tuodaan visuaaliseen tarkasteluun ja luomisen prosesseihin. (vrt. Johnson, 

2013)  

Etsiessämme tapoja tutkia identiteettejämme ja omaa maailmassa olemista, taiteen 

avulla voimme lisätä fenomenologista ymmärrystämme maailmasta ja jakaa sitä 

materiaalien kautta kommunikaatiossa. Taiteen prosessien ja intentionaalisen ku-

vallisen jalostamisen avulla voidaankin kokemustamme itsestämme syventää ja 

luoda mahdollisia tulevia identiteettejämme. Samalla taide tekee näkyväksi ideoi-

den ja identiteetin muutokset ja mahdollistaa itsensä kehittämisen (vrt. Grushka, 

2009). Taide ei kerro suoraan, kuka tekijä tai kokija on, vaan se avaa mahdollisuu-

den kokemuksen maailmaan, kohtaamiseen maailmassa olemisen mahdollisuuk-

sien kanssa (vrt. Johnson, 2013, s. 35). Haastateltavat toivat esiin hyvin henkilö-

kohtaisia merkityksiä, joiden esiin tarkasteleminen ilman taidetta ei olisi ollut mah-

dollista, omat tunteet ja elämän haavoittuvuus ja hauraus saattavat saada säröyty-

neen munan muodon. Tarkastelun kohteeksi muodostuvat, mitä on kokenut, mikä 

merkitsee, miellyttää, mikä on vastenmielistä, mitä haluaa kertoa. Kaikki ei kuiten-

kaan ole aina tiedostettua (vrt. Higgs, 2008, s. 551, 552). 

Identiteetin kannalta taide näyttäytyy tärkeänä taiteen tekemisen, taiteen kautta 

ajattelemisen ja taiteen äärellä sekä taidemaailmassa viihtymisen näkökulmista. 

Taiteelle ja koetuille teoksille annettiin hyvin eksakteja sisältöjä ja merkityksiä, toi-

saalta taide oli paikka, johon vetäydyttiin oman itsen toteuttamiseen, omissa oloissa 

olemiseen tai nauttimaan kokemuksesta. Cupchik (2013) erottaakin ihmisen iden-

titeetissä kaksi toisiaan täydentävää näkökulmaa: ”Thinking-I” ja ”Be-ing-I”. En-

simmäinen ilmentää käsityksiä, kognitiota ja pohdintaa, jotka auttavat meitä sopeu-

tumaan jokapäiväiseen elämään. Jälkimmäinen on mukana sekä tietoisten yhteisten 

merkitysten että henkilökohtaisten merkitysten muodostamisessa, mutta myös 

osana tiedostamattomia alitajuisia merkityksiämme. Taiteessa ovat läsnä itse aihe, 

henkilökohtainen tulkintamme, tunteet ja halut (ks. myös Huang, 2012; Tavin, 

2010). Nämä ulottuvuudet määrittelevät osaltaan, miten luomme ja ymmärrämme 

taidetta ja itseämme. Taiteellisessa toiminnassa ja koetun reflektiossa kokija saa 

mahdollisuuden kohdata itsensä ja muokata omaa identiteettiään monella tasolla 

(Cupchik, 2013). Taide ei ole pelkkää subjektiivista ajattelua, vaan se on osa yksi-

lön subjektiivista olemista. Toisaalta luova teko voi olla myös siinä määrin vakiin-

tuneen merkityksenannon ulkopuolella, tiedostamattomana, että kokemuksessa il-

menee aiemmin selittämättömiä merkityksiä ja tunteita (vrt. Deleuze, 1997).  

Haastateltavien identiteettikertomuksissa oli läsnä myös merkittävät toiset. 

Kaikki kertoivat taiteen harrastamiseen liittyvän myös muita henkilöitä ja heidän 



233 

taiteeseensa liittyvään identiteetin rakentumiseen liittyi osin vuorovaikutus muiden 

kanssa (vrt. Titus & Sinacore, 2013). Taide näyttäytyi haluna kokea, olla ja jakaa 

asioita yhdessä toisten kanssa, toisaalta se myös mahdollisti vetäytymisen omiin 

oloihin, olla rauhassa omien ajatuksien ja merkityksien äärellä itselle ominaisella 

tavalla. Leenalle taide oli sisällöllisesti hyvin henkilökohtaista, mikä ilmeni haluna 

olla taiteessa omassa rauhassa, kuten mm. haluna käydä taidenäyttelyssä yksin. 

Muiden kertomuksissa taiteeseen liittyi yhdessä olemisen ja asioiden muiden 

kanssa jakamisen merkityksiä. Bensonin (2013) mukaan myös taiteessa identiteetti 

on usein sulautunut sosiaalisiin ryhmiin ja verkostoihin. Identiteettiä muodostetaan 

suhteessa sosiaaliseen verkostoon sekä siinä toteutuvaan vuorovaikutukseen. Iden-

titeetin muodostamisen lähtökohtana ovat mm. interaktio, verkottuneisuus, tietoi-

suus ja niiden synnyttämät kulttuurit. Omassa tutkimuksessani tällä tarkoitan tai-

teen maailmaa ja sen ilmiöitä. Haastateltavien identiteetit ovat osin muodostuneet 

suhteessa teosten maailmaan taidemaailmaan ja sen kulttuureihin (Benson, 2013, s. 

51, 52). 

Kokonaisuutena tarkastellen taide, sen sisällöt ja merkitys identiteetille ilme-

nevät aineistossa yksilöllisinä ja tiedostettuina. Taide näyttäytyy henkilökohtaisissa 

situaatioissa, reflektioina ja vuorovaikutussuhteina. Taiteessa luodaan linkkejä 

oman elämän kokemuksien, oman identiteetin ymmärtämisen, kuvittelun ja maail-

massa olemisen realiteettien välillä (Grushka, 2009). Identiteetin muodostuminen 

on hyvin hienovarainen ja monitahoinen prosessi, joka tapahtuu osin tiedostamat-

tomasti ja toisaalta sitä luodaan sisäisen tarinan kautta tietoisestikin. Taiteen koke-

misessa kokonaisvaltaiset itsen ja maailman kohtaamiset ja niiden tunnistamisen 

kokemukset ovat tapahtumia, joiden merkityksellisyys paljastuu ajan myötä suh-

teessa elämän kokonaisuuteen.  

Identiteetin muodostaminen taiteessa on aktiivinen vuorovaikutuksellinen tila. 

Johnsonia (2013, s. 15–38) mukaillen haastateltavien identiteetti on jatkuva koke-

muksellinen prosessi, kokoelma kokemisen tapoja, ajattelua ja toimintaa. Myös De-

wey (2010) korostaa toimintaa, tapojen tulkintaa ja merkityksenantoa. Identiteetti 

ei olekaan jotakin subjektiivista ja sisäistä, vaan identiteetti luodaan toiminnassa 

ympäristön ja maailman kanssa. Jokainen kokee itsensä omassa maailmassaan, jat-

kuvassa interaktiossa situaatioon sidottuna maailman kanssa. Siinä koetut asiat 

muodostavat itseymmärryksen. Identiteetti ei ole vakiintunut käsitys itsestä, vaan 

se muodostuu yhä uudestaan kokemuksen ja vuorovaikutuksen prosesseissa. Tai-

deteoksessa koetut laadut korreloivat identiteetin laatujen kanssa, ts. ne eivät ole 

tunteita minussa, vaan vuorovaikutuksessa tapahtuvaa merkityksenantoa, jossa 

maailmat ilmenevät (Johnson, 2013, s. 36). 
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Kertomuksista käy ilmi, kuinka taide tarjoaa mahdollisuuden laajentaa ja 

muuntaa omaa identiteettiä, kokemusmaailmaa ja ymmärrystä maailmasta. Taide 

kietoutuu erityisiin tilanteisiin, joissa toteutuu Denzinin (2008) epifanian käsitteen 

tarkoittamaa muutoksen tiedostamista. Anu totesi haastattelussaan, jossa kuvasi 

nuoruuden eriytymisen ja itsenäistymisen prosesseja, kuinka ”taide avarsi aivoja”, 

mikä sopii kuvaamaan haastateltavien merkityksiä elämässä myöhemminkin. Taide 

on mahdollisuus kasvuun ja kasvatukseen. Haastateltavilleni taide antoi jo nuoruu-

dessa mahdollisuuden arvioida omaa olemustaan ja olemistaan maailmassa ja sa-

malla mahdollistui turvallinen etäisyyden ottaminen perheestä. Oman maailmasuh-

teen muuttuminen ja sen tiedostamisen herääminen tuo mukanaan kiinnostuksen 

taiteen ilmiöön laajemminkin, mikä ilmenee usein myös näyttelykäynteinä ja ha-

keutumisena taideharrastusten pariin. Taide koettiin mielekkääksi sosiaalisen kan-

sakäymisen kontekstiksi, ja sen piiriin hakeudutaan useista eri syistä.  

Myöhemminkin elämässä, taiteen situaatiot liittyvät omaan itsenäistymiseen ja 

omien intentioiden ja identiteetin olemassaoloon ja muodostamiseen. Varhaisaikui-

suus ja opiskeluaika tuovat identiteetin pohdintaan monimuotoisia taiteen kohtaa-

misen situaatioita opintoihin ja vapaa-aikaan liittyvien mahdollisuuksien myötä. 

Aikuisiällä taiteen tekemiseen ja kokemiseen liittyvät elämänmuutokset ja niiden 

syyt sekä rajoitukset. Elämän kulku kokonaisuudessaan muodostuu episodeista, jat-

kumoista, joissa taide on läsnä situaatioiden mahdollistamilla tavoilla. Esiin nou-

sevat ihmisen perustavaa laatua olevat merkitykselliset tekijät: koti, työ, perhe, tai-

teen paikat, maailmat, kulttuuriset ilmiöt ja instituutiot.  

Mikäli jossakin elämän vaiheessa taiteen kokemisen merkitys ja yhteys olemi-

seen ja samalla myös heidän identiteettiinsä ja henkilökohtaisiin maailmoihin on 

etääntynyt, se ei kuitenkaan ole kokonaan hävinnyt. Myöhemmin elämässä taide 

ilmaantuu jälleen merkityksellisenä elämään. Merkittävät peruskokemukset tai-

teesta kantavat näidenkin elämänvaiheiden yli.  

Taidesuhteen hukkaamiseen liittyviä syitä ja tekijöitä ei juurikaan muistella. 

Henkilö, jolle taide on ollut merkityksellistä jossakin elämän tilanteissa, joutues-

saan taiteen piiristä erilleen tai muutoin menettäessään kosketuksen taiteeseen liit-

tyviin eksistensseihin löytää taiteen mielen uudelleen. Taiteen merkitykselliset ko-

kemukset ja merkitykset säilyvät muistin jälkinä ja pulpahtavat esiin sopivissa 

myöhemmissä elämänvaiheissa kuin ne eivät koskaan hukassa olisi olleetkaan.  

Elämän ollessa hyvin tasapainoisessa ja seestyneessä tilassa kuvien tekemiseen 

ei liity siinä määrin identiteetin tai maailmassa olemisen pohtimista tai kokemisen 

ja kokemuksen tasapainon saavuttamiseen pyrkiviä tavoitteita kuin elämäntilan-

teissa, joihin liittyy enemmän ristiriitoja aiheuttavia tekijöitä. Näissä kertomuksien 
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kohdissa voidaan myös puhua taiteen terapeuttisuudesta. Taiteen kautta ja avulla 

käsitellään itselle hankalia asioita ja tehdään niitä näkyviksi. Taiteellisen työsken-

telyn prosesseissa pyritään löytämään emotionaalinen tasapaino. Prosessi ja merki-

tykset liittyvät osaksi identiteettiä. Tulosten kannalta merkityksellistä oli, miten 

taide asettui olennaiseksi osaksi omaa identiteettiä sekä kuinka kertomuksissa tai-

teen merkitys maailmassa olemisessa vaihteleekin situaatioiden ja elämäntilantei-

den mukaan. 

Tässä prosessissa myös työ ja sen tekeminen ovat olennaisia sisäisen tarinan ja 

identiteetin muodostajia. 

9.3 Taide ja ammatillinen identiteetti 

Kolmantena tutkimukseni alakysymyksenä on, mikä on taiteen merkitys haastatel-

tavien ammatilliselle identiteetille. Tutkimuksen näkökulma on uusi, aikaisemmin 

tutkimusta vastaavalle kohderyhmälle233 ei ole tehty. Aloittelevien opettajien am-

matillisen identiteetin muutosta on tutkittu (Pillen ym., 2013).  

Kertomuksista kävi eksplisiittisesti ilmi, että kaikille haastateltaville taide on 

muodostunut olennaiseksi osaksi ammatillista identiteettiä. Jo ensimmäisessä haas-

tattelussa 2002 valmistuvat opettajat olivat omaksuneet voimakkaan taidekasvatta-

jan identiteetin jo opettajankoulutuksen aikana, jonka jälkeen suurin osa halusi ha-

keutua taidekasvatuksen jatko-opintoihin (Tenhu, 2007). Vuonna 2014 toteutettu 

haastattelu vahvisti taiteen säilyneen olennaisena osana opettajien identiteettejä, ja 

opettajat olivatkin pääosin työhönsä tyytyväisiä, joskin työn raskaus oli saanut 

miettimään muita vaihtoehtoja. 

Omat valmiudet taiteen tekemiseen koettiin hyväksi lähtökohdaksi taiteen ope-

tukselle (Patterson, 2015), sitä opetettiin mielellään ja sen avulla vahvistettiin tun-

netta oman opetuksen laadusta ja opettajuudesta. Taide näyttäytyy myös työyhtei-

sössä oman osaamisen jakamisena ja oppiaineesta huolehtimisena. Siihen käyte-

tään aikaa ja voimavaroja, ja oma taiteen harrastaminen nähdään osana mahdolli-

suuksia kehittää omaa opetusta. 

Taiteen muodostuminen ammatillisen identiteetin olennaiseksi piirteeksi on 

kompleksinen ja moniulotteinen prosessi (vrt. Kenny ym., 2015). Kertomuksissa 

                                                        
233 Haastateltavat olivat noin kymmenen vuotta opettajina työskennelleitä luokanopettajakoulutuksen 
kuvataiteen sivuaineen suorittaneita opettajia. Kolme haastateltavaa oli suorittanut kuvataiteen aineen-
opettajan tutkinnon, yksi erityisopettajan tutkinnon ja yksi oli aloittamassa kuvataiteen aineopinnot. 
Neljä opettajista oli toiminut luokanopettajana, yksi erityisopettajana ja yksi kuvataiteen aineenopetta-
jana.  
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tärkeäksi elämänvaiheeksi muodostuu opiskeluaika luokanopettajan koulutuksessa. 

Opintoihin liittyvät kokemukset taiteesta muodostavat lähtökohdan ammatillisen 

identiteetin kehittymiselle. Jo opiskeluaikana taidekokemukset koetaan merkityk-

selliseksi ja olennaiseksi osaksi omaa ja ammatillista identiteettiä. Taideopinnot 

mahdollistivat henkilökohtaisen merkityksenannon ja taidesuhteen syventämisen 

myös ammatillisessa mielessä ja taide koetaan itselle läheiseksi oppiaineeksi, sa-

malla syntyy sisäinen kertomus taideopintojen jatkamisesta tavoitteena kuvataide-

opettajan tutkinto (Tenhu, 2007). Mahsan (2015) ja Karlssonin (2013) mukaan po-

sitiivinen palaute ja kokemukset sekä ohjaavilta opettajilta että vertaisryhmältä 

ovat varsinkin opintojen loppuvaiheessa harjoitteluiden yhteydessä tärkeitä amma-

tillisen identiteetin ja minäpystyvyyden muodostajia.  

Kertomuksista käy ilmi, kuinka työelämään siirryttäessä taide muodostuu nuo-

rille opettajille olennaiseksi osaksi omaa opettajuutta, taidetta opetetaan mielellään 

ja sen tunteja halutaan sisällyttää omaan työhön runsaasti. Taiteellisesti orientoitu-

neet nuoret opettajat kokevat taiteen tärkeäksi oppiaineeksi (Gibson & Larson, 

2007; ks. myös Eisner, 2008) ja itsensä tunteminen sekä taiteilijaksi että opettajaksi 

oli merkityksellistä myös pedagogisten ratkaisujen kannalta, halu kehittää taiteen 

opetusta ilmeni vahvana (Carter & Irwin, 2014). Tietoiseksi tuleminen taiteen mah-

dollisuuksista kasvatustyössä vaikutti positiivisesti opettajan käsitykseen omasta 

opettajuudesta. Taiteelle ominaisen sisällöllisen, itse oppiaineeseen liittyvän erityi-

sen taiteellisen oppimisen merkityksen lisäksi taiteelle annetaan instrumentaalista 

merkitystä. Taiteen koettiin edistävän oppimista laajemmin kuin taiteen omaksi 

mielletyllä oppimisen alueella. Sen avulla voitiin reflektoida ja kehittää opetusta ja 

jopa korjata virheitä, joita tehdään muiden oppiaineiden opetuksessa, ja taide näh-

tiin mahdollisuutena opetuksen eheyttämiseen (vrt. Gibson & Larson, 2007; Lim, 

2006; Wright ym., 2017).  

Kertomuksissaan haastateltavat kokivat omat valmiutensa kuvataiteen opetta-

miseen hyviksi, he opettivat kuvataidetta mielellään ja kokivat kuvataiteen opetta-

misen tärkeäksi osaksi opettajuuttaan sekä opettajaidentiteettiään. Opettajat tunsi-

vat hallitsevansa taidekasvatuksen alueen, mikä osaltaan lisäsi luottamusta omaan 

opettajuuteen (Lummis, Morris & Paolino, 2014). Taiteen kautta voitiin rakentaa 

oman opetuksen ”punainen lanka”, ja se mahdollisti opetuksen eheyttämisen (ks. 

myös Kim & Wiehe-Beck, 2016). Myös Wright ja kollegat (2017) tutkimuksen mu-

kaan taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen kautta voidaan yksittäistapauksessa sy-

ventää opettajan pedagogisten prosessien ymmärtämystä fyysisistä, esteettisistä, 

emotionaalisista ja yhteisöllisistä tekijöistä sekä omasta roolista oppimisen edistä-
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jänä. Tilannetta kuvaavat hyvin toteamukset, joissa taide koettiin siinä määrin tär-

keäksi, ettei sitä haluttu antaa kenen tahansa opetettavaksi. Nuorille opettajille hy-

vät taidekasvatukselliset valmiudet lisäsivät mahdollisuuksia kehittää omaa ope-

tusta (Gibson & Larson, 2007; Russell-Bowie, 2010), mutta valitettavan usein tai-

dekasvatuksen kehittämiseksi kohdennettu tuki ja resurssit koetaan koulun ja koko 

koulutusinstituution näkökulmasta niukoiksi, varsinkin verrattuna useisiin muihin 

oppiaineisiin (vrt. Garvis & Pendergast, 2010). 

Kuvataiteen merkityksen muodostuminen ammatillisen identiteetin kehittymi-

sen ja oman opettajuuden merkittäväksi osaksi jo opettajan uran alkuvaiheessa on 

tutkimuksen tuloksena mielenkiintoinen ja korostaa opettajankoulutuksen merki-

tystä nuoren opettajan ammatillisen kehittymisen kannalta. Oman tutkimukseni tu-

los poikkeaa olennaisesti aikaisemmista tutkimuksen tuloksista. Russell-Bowien 

(2010) ja Gibson ja Larsonin (2007) mukaan nuoret opettajat kokivat usein omat 

valmiutensa taiteen opettamiseen puutteellisina, ja näin luottamus itseen ja omiin 

kykyihin opettajana muodostuu heikoksi. Myös Collins (2016) toteaa, että opiske-

luissa taideopinnot jäävät ajanpuutteen vuoksi pinnallisiksi. Tätä tukee myös suo-

malaista opettajankoulutusta tarkasteleva tutkimus (Collanius ym., 2012), jonka 

mukaan luokanopettajiksi opiskelevien diskursseissa korostuvat taiteeseen liittyvät 

sekä tekninen osaaminen ja taidon että itseilmaisun merkitykset. Tekniikan koros-

tuminen ilmentää taiteellisen oppimisen tavoitteiden sisäistämättömyyttä. Esimer-

kiksi uusi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2014) ei 

kuvataiteen, kuten ei myöskään muiden taiteen alojen, opetuksen osalta mainitse 

eri tekniikoita lainkaan. Oman haastatteluaineistoni opettajien opetuksen tavoitteel-

lisuuden ja sisällöllisen olemuksen sisäistämistä ilmentää, että omassa aineistossani 

teknisen osaamisen tai taidon234 merkitys ei noussut tarkasteluun kuin yhdessä ker-

tomuksessa ja silloin viittaus liittyi erilaisista tekniikoista ”pitämiseen”.  

Silverman (2006) tarkastelee taiteilija-opettajan identiteetin kehittymistä ja sen 

ulottuvuuksia viiden tekijän kautta, jotka ovat tunnistettavissa myös oman tutki-

mukseni haastateltavien kohdalla. Ensiksi (1) opettajan tulee ymmärtää oman ker-

tomuksensa merkityksellisyys. Jokaisella on henkilökohtainen kertomus, joka il-

mentää henkilökohtaista suhdetta taiteeseen ja sen merkityksiin ja jota tulee kunni-

oittaa. Tämä ilmenee jokaisen haastateltavan kykynä kertoa oma taiteeseen liittyvä 

kertomuksensa opettajana. Toiseksi (2) opettajan tulee tunnistaa rutiineihin liittyvät 

                                                        
234 Taide taitona ei muodostu tämän tutkimuksen kohteeksi, vaikka sen merkitys nouseekin esiin kerto-
muksissa. Taito liittyy ihmisen varsinaisena olemiseen oman maailmassa olemisen rajojen ja ehtojen 
etsimisenä. Tämä on myös eräs mahdollinen myöhemmin toteutettava tarkastelun näkökulma. Taidon 
merkityksestä neurotieteellisestä näkökulmasta enemmän esimerkiksi Rissanen (2016). 
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haasteet ja uudistaa niitä. Ymmärtäessään taiteen merkityksen kasvatuksessa opet-

tajat sisällyttävät taidetta eri tavoin omaan toimintaansa. Kolmanneksi (3) opettajan 

tulee jalostaa edellä mainittuja opetukseen liittyviä luovia prosesseja. Haastatelta-

vat kertovatkin, kuinka haluavat opettaa taidetta ja kehittää omia valmiuksiaan tai-

dekasvatuksessa. Taide koetaan mahdollisuutena opetella ongelmanratkaisua, ris-

kien ottamista, kanssakulkemista, itsenäistä työskentelyä, abstraktia ja kriittistä 

ajattelua, yksityiskohtien huomaamista ja asioiden yhteyksien luomista. Sopivia 

oppimisympäristöjä luomalla voidaan harjoittaa näitä taitoja, eheyttää opetusta ja 

tuoda eri tiedon alueet vuorovaikutukseen. Neljäntenä (4) opettaja, oman taiteelli-

sen identiteetin vahvistumisen myötä, ymmärtää, kuinka taiteen avulla voidaan 

luoda merkityksiä sekä omista että muiden teoksista. Opettajilla on vahva osaami-

nen taidekasvatuksen alueella oman historian ja kokemuksien kautta. Viimeisenä, 

viidentenä (5) kohtana Silverman nostaa tarkasteluun taideteoksen ja maailman vä-

lisen suhteen. Taiteen tekemisen myötä muodostuu käsitys taideteoksen kontekstu-

aalisuudesta ja sosiaalisesta merkityksellisyydestä. Samalla myös esteettinen sen-

sibiliteetti, empaattisuus ja ymmärtäminen kehittyvät. Tutkimuksen henkilöt kerto-

vatkin, kuinka heidän suhteensa taiteeseen on monimerkityksellinen ja henkilökoh-

tainen (vrt. Silverman, 2006).  

Mielenkiintoinen havainto oli, että haastateltavat eivät Leenaa lukuun otta-

matta tuoneet kertomuksissaan esiin eksplisiittisesti, miksi taide koettiin tärkeäksi 

aineeksi opettaa. Leena koki valokuvaamisen mahdollisuutena eheyttää lasten kä-

sitystä itsestään. Samalla esiin nousi mahdollisuuden antaminen lasten esteettisille 

kokemuksille. Oppilaat kyselivät opettajalta kameraa lainaksi, kun ulkona oli ”iha-

nan näköistä”. Myös lasten albumien avulla muodostettiin positiivista kertomusta 

itsensä näkemisestä, ja taiteen kautta edistettiin oppilaan minäkertomuksen tuotta-

mista ja annettiin mahdollisuus toiseuden ja itsensä kohtaamiseen ja ymmärtämi-

seen (Kim & Wiehe-Beckin, 2016). Muilla kertomusten fokus oli omassa taidesuh-

teessa ja sen merkityksessä. Mahdollisesti sen erikseen tarkasteleminen olisi koettu 

oman kokemisen merkityksellisyyden ja taidesuhteen uudelleen kertomiseksi. 

Opettajan identiteetin vaikutuksia oppilaisiin on tutkittu niukasti. Niissä tutki-

muksissa, joita on tehty, taiteen mahdollisuudet kasvun edistämisessä on todettu 

varsin samansuuntaisiksi kuin kertomuksissa esiin tuodut henkilökohtaiset merki-

tyksetkin. Lähtökohtaisena oletuksena on, että opettajan halu siirtää omia positiivi-

sia merkityksiä toteutuu (ks. Barton ym., 2013; Lemon & Garvis, 2013, s. 7). Grif-

finin ja kollegoiden (2017) tutkimus osoitti, että hyvässä taiteen opetuksessa oli 

mahdollista tukea yksilöllisyyttä ja herkkyyttä ja tuoda esiin sekä paljastaa tunteita 

ja uskomuksia, huomata konflikteja ja etsiä niiden ratkaisuja sekä kerätä energiaa 
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ja voimauttaa ryhmän jäseniä. Lisäksi taiteen avulla voidaan vaikuttaa parempaan 

opintomenestykseen ja tyytyväisyyteen elämässä (Lorimer, 2011). 

Myös Grahamin ja Zwirnin (2010) tutkimuksessa todettiin, että taiteellisesti 

orientoituneiden opettajien on haasteellista ylläpitää oma taiteilijuuttaan, mutta ne, 

jotka onnistuvat tekemään koulusta itselleen mielenkiintoisen paikan, luovat 

omalla tekemisellään positiivisia asenteita kouluun ja kuvataiteeseen myös muille. 

Taiteilijaopettajat kokevat oman identiteettinsä ja työnsä mahdollisuutena kehittää 

oppimista, ammatillista uudistumista ja itsearvostusta. Sen vaikutukset ulottuvat 

oppilaiden kohtaamisesta opetuksen uudistamiseen. Taide voitiinkin nähdä amma-

tillisen kasvun välineenä useilla opettajuuden alueille (Graham & Zwirn, 2010).  

Useat omat tutkittavani totesivat, että taiteen tekeminen ja taiteilijaidentiteetti 

ovat elämäntilanteen ja työkiireiden ohessa jääneet taideopettajaidentiteetin var-

joon, mutta tästä huolimatta taiteen opetuksen valmiuksia haluttiin kehittää. Ker-

rottua voi kuvata myös taiteilijuuden ilmenemiseksi. Opettajat eivät miellä itseään 

suoranaisesti taiteilijoiksi, mutta taiteella on siinä määrin merkittävä rooli, että 

heitä voi luonnehtia taiteilija-opettajiksi. Taiteilijuus ammattina ei ollut haastatel-

taville realistinen vaihtoehto, vaan opettajuus määritti suhdetta taiteeseen ja taide 

nähtiin osana omaa opettajaidentiteettiä. Vain Anu haaveili taiteilijuuden roolin 

kasvattamisesta jopa ammatiksi, mutta sekin koettiin epätodennäköisenä.  

Anu toi puheessaan esiin, kuinka oppilaiden kanssa teki samoja asioita kuin 

mitä itse oli kursseilla oppinut, ja jopa Päivi, joka elämäntilanteen ja perheen pe-

rustamisen vuoksi oli vähentänyt taiteen tekemistä voimakkaasti, keräsi jatkuvasti 

kameralla materiaalia opetukseensa. Yleisesti tarkastellen omaa osaamista kehittä-

ville ja ylläpitäville kursseille, harrastusryhmiin ja koulutuksiin osallistuttiin mie-

lellään ja omasta osaamisesta haluttiin huolehtia.  

Omien valmiuksien kehittäminen sekä harrastustoiminnan että koulutuksen 

kautta koettiin luoneen hyvän lähtökohdan oman opettajuuden kehittämiselle. 

Opettajat kokivat oman taiteellisen osaamisensa myötä taiteen opettamisen ja opet-

tajuuden positiivisena, joskin oli myös kriittisiä näkemyksiä sekä taidekasvatuksen 

aseman että toteuttamisen suhteen. Näitä en kuitenkaan tässä yhteydessä nosta tar-

kasteluun. Taidekasvattajuuteen liittyy myös kyky ajatella kriittisesti ja sijoittaa it-

sensä sekä omaan historiaansa että erilaisiin taidekasvatuksen diskursseihin. Taide-

kasvattajat eivät ole vain työnsä tekijöitä, vaan myös sosiaalisia ja poliittisia toimi-

joita (Collanius ym., 2012).  

Edellä esiin tuotujen tulosten voi todeta kuvaavan haastateltavien opettajuuden, 

identiteetin ja maailmasuhteen eräitä tärkeitä ulottuvuuksia. Kokonaisuutena tar-

kastellen haastateltavilleni taide on muodostunut positiiviseksi ja voimauttavaksi 
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oman opettajuuden ulottuvuudeksi, heillä on usko omiin kykyihinsä (vrt. Garvis & 

Pendergast, 2011). Taiteeseen ja taiteen opettamiseen käytetään aikaa, ja omaa 

osaamista haluttiin jakaa myös muihin luokkiin. Annettu ja positiivisesti vastaan-

otettu palaute sekä tuki ovat omaa opettajuutta vahvistavaa. Myös työyhteisön 

opettajien keskuudessa eksperteiltä saatu yhteistyö koetaankin tärkeäksi ja arvok-

kaaksi (Garvis & Pendergast, 2010), ja sillä on laajempi, myös opettajuutta ja kou-

luyhteisön kulttuuria, osallisuutta ja avoimuutta tukeva merkitys (Brouillette & 

Jennings, 2010; Saraniero, Goldberg & Hall, 2014). 

9.4 Taide elämäntapahtumien ja kokemuksien reflektiona  

Neljännen tulosten tarkasteluluvun tavoite on selvittää, miten taide ilmenee mer-

kittävien elämäntapahtumien ja kokemusmaailman reflektiona. Aikaisemmin hen-

kilökohtaista kokemuksien reflektiota on tutkittu terapian (Lith, 2014; Safrai, 2013), 

kehollisten kokemuksien tulkinnan (Marsh ym., 2016), oppimisen (Adams, 2017; 

Gruska, 2009), lasten (Malin, 2013) ja 13–14-vuotiaiden oppilaiden merkityksen-

annon (Casian, Lopes & Pereira, 2017), lasten kuuntelemien kertomuksien (Kim & 

Wiehe-Beck, 2016), yksittäisten taiteilijoiden (Huang, 2018), akateemisen jäsentä-

misen (Cattaneo, 2013) ja Australian alkuperäisasukkaiden (Bell, 2002) näkökul-

mista. Tutkimukseni avaa uuden näkökulman 25–40-vuotiaiden naisopettajien tai-

teessa tapahtuvaan henkilökohtaisten elämäntapahtumien ja kokemuksien reflekti-

oon.  

Teosten tekemisen ja tarkastelun prosesseissa on mahdollista pohtia omaa elä-

mismaailmaa ja sen tapahtumia sekä tuoda oma identiteetti ja maailmassa oleminen 

teoksen äärelle. Kohtaamisessa konkretisoituu oman historiallisuuden, muistojen 

ja muiden ihmisten mukaan tuominen teoksen maailmaan (vrt. Ryan & Ryan, 2013). 

Teoksissa nousee tarkasteluun kokemuksia kuvaavat, mielikuvissa muodostetut ja 

käytetyt symbolit sekä metaforat (Räsänen, 2015). Ne representoivat tärkeiksi ko-

ettuja tunnelmia, tapahtumia ja henkilöitä. Reflektion kautta tapahtuvassa taiteelli-

sessa ja esteettisessä toiminnassa haastateltavat pohtivat suhdettaan maailmaan ja 

tapahtumiin. Samalla taide muodostuu osaksi identiteettiä ja tietoisuutta omasta 

elämästä sekä maailmassa olemisesta (Ryan, 2014).  

Taiteen reflektoinnin ulottuvuuksien, estetiikan, ilmaisun ja ilmaisullisuuden 

kautta haastateltavat syventävät tietoisuuttaan kokemuksistaan, tarkastelevat niitä 

erilaisista näkökulmista ja luovat samalla suhdetta teosten maailmaan ja sen ilmi-

öihin. Huomattava on, että taiteessa tapahtuva kerronta ja reflektio ovat erityisiä, 

taide mahdollistaa teokseen sidotun merkityksenannon ja diskurssin (vrt. Bergum 
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& Godkin, 2008). Taiteellisessa ilmaisussa kokemukset tuodaan esteettisen tutki-

misen piiriin, ja samalla tekijä tulee tietoiseksi omasta itsestään ja muodostaa omaa 

identiteettiään taiteen keinoin (Ryan, 2014). Dewey (2010, s. 84, 85) viittaa ilmai-

sun tarkastelussa ulospuristamiseen, joka syntyy yksilön ja ympäristön välisessä ja 

ajassa rakentuneessa vuorovaikutuksessa, jolloin aikaisemmasta kokemuksesta 

muodostuu erilaisia suhtautumistapoja ja merkityksiä. Ryanin (2014) mukaan yk-

silön situaatio ja kokemukset muodostavat taiteellisen ilmaisun ja esteettisen tutki-

muksen perustan. Kyky tehdä taidetta omiin kokemuksiin, maailmasuhteeseen sekä 

niiden merkityksiin liittyen ja kyetä puhumaan teosta avaavasti edellyttää taiteelli-

sen prosessin ymmärtämistä ja arvostamista (Millward & Parton, 2001). Taide 

mahdollistaakin ainutlaatuisen tavan tehdä näkyväksi sisäistä pohdintaamme, elä-

män huoliamme, identiteettiämme ja kohtaamisiamme ympäröivän maailman 

kanssa (Lith, 2014; Ryan, 2014). 

Taiteessa voimme tuoda esiin myös elämän merkittäviä kokemuksia ja niiden 

seuraamuksia, joita ei voida täysin ilmaista kielellisesti (Bergum & Godkin, 2008; 

Roald & Lang, 2013, s. 7–8). Haastateltavieni tekemät taideteokset sisältävät emo-

tionaalisia ja käsitteellisiä ulottuvuuksia, jotka eivät ole puhutun kielen kautta täy-

sin ilmaistavissa. Myös Allerbyn ja Bergmarkin (2012) mukaan taide mahdollistaa 

laajemman merkityksenannon ja ilmaisun kuin pelkkä puhuttu kieli. Haastattelut 

myös paljastavat, että taiteen kautta haastateltavat tuovat tarkasteluun kertomuksia, 

joita ei ilman esiteltäviä teoksia olisi kerrottu (ks. esim. Chao, 2014; Lith, 2014).  

Oma ammattiin valmistuminen ja siihen liittyvän tilanteen herkkyys tai lapsen 

joutuminen kuolemanvaaraan saavat muotonsa ja merkityksensä tehtyinä teoksina 

sekä tilanteisiin liittyvinä kertomuksina. Itselle merkityksellisiä asioita on tarkas-

teltu ja pohdittu työtä tehdessä, ja taide mahdollistaa tärkeiden asioiden äärellä vii-

pyilemisen. Samalla mahdollistuu itsensä tekeminen tietoisiksi asiaan liittyvistä 

tunteista, muistutetaan itseä tapahtuneesta sekä huolehditaan ja vaalitaan muistoa. 

Taiteellisessa työskentelyssä voidaankin edistää sekä lasten että aikuisten henkilö-

kohtaisten kokemuksien ja kertomuksien ilmaisua ja tehdä ihmisiä tietoisiksi 

omasta maailmastaan ja maailmasuhteestaan (Martinez & Nolte-Yupari, 2015). 

Teosten merkityksien signifikaatiossa (Barthes, 1988) nousee esiin emootioi-

den merkitys, toisista välittäminen, rakkaus ja maalausten tekemisen myötä synty-

nyt oman kokemuksen ja merkityksien äärellä oleminen sekä kokemuksen vaali-

minen. Omat kokemukset ovat lähtökohtia taiteessa tapahtuvalle reflektiolle (Ryan, 

2014), taide mahdollistaakin palaamisen omien merkittävien kokemuksien äärelle 

(Grigaliunaite, 2013). Reflektion kohteena olevat asiat vaihtelevat suuresti situaa-
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tiosta riippuen. Niissä esiintyy arkisen oman ympäristön tarkastelu, toisena ääri-

päänä ovat oman identiteetin ja hyvin omakohtaisten kokemuksien uudelleen poh-

dinta, oman maailmasuhteen, äitiyden, elämän merkittävimpien tapahtumien, ter-

veyden menetyksen ja jopa kuoleman kohtaaminen. Usein reflektion kohteena ovat 

hyvin henkilökohtaiset asiat, toisaalta tekijät, jotka vaalivat omaa maailmassa ole-

mista.  

Elämäntilanteessa, jossa taiteeseen liittyvä kokeminen koetaan arvokkaaksi ja 

merkitykselliseksi sekä nähdään henkilökohtaisen kasvun ja itseilmaisun mahdol-

listavaksi sekä siinä toiminta ja osallisuus koetaan motivoivana, taidetta harjoitta-

malla voidaan lisätä omaa eudaimonista tunnetta hyvinvoinnista ja onnellisuudesta 

(Jaatinen, 2015). Samalla taide edistää sosiaalista vuorovaikutusta ja hyvinvointia, 

ja sen avulla voidaan käsitellä erilaisia tunteita ja ajatuksia sekä edistää jopa fyy-

sistä terveyttä, lisäksi taide vaikuttaa positiivisesti minäkuvaan (Liddle, Parkinson 

& Sibbritt, 2013; Reynolds, 2008; Reynolds, Lim & Prior, 2008; Reynolds ym., 

2011; Titus & Sinacore, 2013). 

Kokonaisuutena, annettujen merkityksien kokonaisuutta tarkasteltaessa, taide 

näyttäytyy erityisesti oman hyvinvoinnin lisääjänä. Taide on tapa ja mahdollisuus 

käsitellä ja tuoda tarkasteluun asioita näkökulmista, jotka lisäävät haastateltavien 

hyvinvointia. Olipa kyse traumaattisen tai erityisen positiivisen asian tarkastelusta, 

taiteen kautta tarkasteltuna asiaa voitiin tehdä osaksi omaa elämää ja kokemusmaa-

ilmaa tai sitä vaalittiin erityisesti. 

Kokemuksia kuvaavan maailman konstruktio on dialoginen (vrt. Gadamer, 

2005), siinä kertomuksien erilaiset mielet ja merkitykset kohtaavat. Tämä tapahtuu 

vuorovaikutuksessa tai tulkintahorisonteilla, jotka muodostuvat teoksen, tekijän, 

vastaanottajan, taidemaailman sekä oman ymmärrykseni muodostamassa vuoro-

vaikutuksessa ja dialogissa. Tämä dialogi tapahtuu vuorovaikutuksessa tietojen, 

emootioiden ja tunteiden kanssa, jotka luovat merkityksenannon näkökulmat (Sul-

livan & McCarthy, 2009). Taiteen tekemisen mielellisyys on läheisessä suhteessa 

taiteelliseen prosessiin (Banfield & Burgess, 2013). Taiteellisessa työskentelyssä 

kokemukset, tarkkailu, tutkiminen, havainnointi, tallentaminen, analyysi, kuvitte-

leminen, keksiminen, synteesi, tulkinta, artikulointi ja kommunikointi yhtyvät 

(Adams, 2017). Näissä kohtaamisissa eri osapuolien aikaisemmat havainnot, koke-

mukset, tiedot ja tulkinnat toimivat reflektiopintana ja laajennuksina käsityksille ja 

ajatuksille (vrt. Sava, 1998, s. 114–115). Taiteen kokeminen on vuorovaikutusta 

maailman kanssa, ja se syntyy aistisuudesta, reflektiosta, toiminnasta ja niiden 

edelleen muodostamista kokemuksista (Räsänen, 2008, 2015; Sava, 2004, 2007).  
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Kertomuksissa taide ilmenee vuorovaikutuksellisena tilana (Dewey, 2010). 

Voidaan puhua myös subjektiivisesta ja objektiivisesta ulottuvuudesta, jotka ilme-

nevät vuorovaikutuksessa (Benson, 2013, s. 40), ei pelkästään subjektiivisena tai 

objektiivisena kokemuksena. Taideteos on sopivasti asennoituneen tai virittäytynen 

kokijan ja taideobjektin esteettisessä vuorovaikutuksessa syntyvä teos. Taidetta teh-

dessään haastateltavat pohtivat omaa suhdettaan teokseensa, ja aiheet vaihtelevat 

oman elämän haasteista elämän kohokohtiin. Myöhemmin teoksia asetetaan näky-

viin omaan kotiin, ja kokemuksen reflektio jatkuu teosta katsellen.  

Kertomuksista käy ilmi myös, kuinka taidekokemus on useimmissa tapauk-

sissa täydellistynyt kokemus, siinä tunne, havainto, käsitteellistäminen, arviointi, 

tunne, muisti, kuvittelukyky, omalaatuisuus, kulttuurinen perinne, tekeminen ja 

vastaanotto voivat olla saumattomasti toiminnassa keskenään (Benson, 2013, s. 40). 

Subjektiivisuus ja intersubjektiivisuus ovat haastateltavien tietoisuudessa kietoutu-

neita keskenään, mutta myös ristiriitoja esiintyy. Aina ei kokemus ole hyväksyttävä 

tai miellyttävä. Tapahtumaa voi kutsua kokemisen situaatiossa tapahtuvaksi vir-

tauksen kaltaiseksi, uppoutumiseksi tai sulautumiseksi (vrt. Csikszentmihalyi, 

1997, s. 110; Dewey, 2010) tai kiistaksi, jossa omat mieltymykset ja merkityksen-

annot eivät kohtaa teoksen kanssa sopusoinnussa (vrt. Heidegger, 1927/2000). 

Taidekasvatuksen näkökulmasta on huomionarvoista, kuinka taiteellinen työs-

kentely muodostuu tärkeäksi tekijäksi ja kokemisen ulottuvuudeksi erilaisissa elä-

män murrosvaiheissa. Taiteen kautta voidaan käsitellä sekä omaa maailmassa ole-

mista että siinä kohdattuja vaikeitakin asioita (Kalmanowitz, 2013). Anu kuvaa 

omassa lapsuuden kertomuksessaan taiteen merkityksen muutosta ”elämään herää-

misenä”. Situaatioon liittyy todennäköisesti myös tietoisuuden laajempi heräämi-

nen ja oman olemassa olemisen tiedostaminen orastavan aikuisuuden myötä. Myö-

hemmässä kuvauksessa taide ilmenee voimakkaana reaktiona vallitsevassa situaa-

tiossa, ja taide nähdään mahdollisuutena muutokseen äitiyden ympärille kietoutu-

van arjen keskellä. Lapsuudessa merkitysten pohdinta kohdentuu erilaisiin asioihin 

kuin aikuisena. Myös Sava ja Katainen (2004, s. 37) toteavat, että maailman ref-

lektoimisen tarve ja potentiaali ovat lapsilla erilaista kuin aikuisilla.  

Haastatteluissa nousevat esiin taiteen mahdollisuus reflektoida elämän tapah-

tumia moninaisesti. Kuvaukset vaihtelevat oman elinympäristön havainnoista, öi-

sistä valokuvista oman näkökyvyn ja aistisuuden menettämisen pelkoihin. Myös 

elämän onnellisimmat hetket ja suuret elämän muutokset tehdään taiteeksi, joissa 

toisaalta saattaa olla läsnä myös kuoleman välittömyys ja menettämisen pelko (Kal-

manowitz, 2013). Haastateltavien elämässä taide näyttäytyy erityisenä reflektion 

tapana, se ei ole arkipäiväistä, vaikka onkin usein arjessa läsnä, ja se edellyttää 
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valmiutta kokemiselle ja reflektiolle, sopivaa mielen virettä, hakeutumista taiteen 

kokemiseen tai taiteen tekemiseen, paikkoihin, joissa se on arjessa joko epätoden-

näköistä tai jopa mahdotonta. Toisaalta usein taide on läsnä huomaamattomana ar-

jessa, pienenä vivahteena jokapäiväisessä elämässä tai arkisessa työssä puurtami-

sessa. Tilanteesta ja situaatiosta riippuen kertomuksissa nousee esiin taiteen merki-

tykset tekemiseen ja kokemiseen liittyvinä erityisinä elämää rikastuttavina teki-

jöinä, emootioina ja tunteina, joissa ilmenee kokemuksen hiljaisuus tai ihmisenä 

olemisen erityisyys sekä niiden mahdollisuudet kokemuksen rikkauteen. Taide 

näyttäytyy ihmisenä olemisen eksistentiaaleina, joissa eräänä juonteena on yksilöl-

lisyys, ainutlaatuisena ihmisenä olemisen toteutuminen ja sen pohdinta.  

Kertomuksissa voi havaita neljä taiteen reflektion tasoa. 1. Ensimmäisellä ta-

solla teoksessa tunnistetaan ja koetaan tunteita ja emootioita, jotka osataan myös 

jakaa. 2. Toisella tasolla muodostetaan suhteita elämän ja taiteen kokemuksen vä-

lillä. 3. Kolmannella tasolla koettu muodostaa merkityksiä denotaation ja konno-

taation kautta, jolloin ymmärretään taiteen metaforisuus, intertekstuaalisuus ja kan-

taaottavuus. 4. Neljännellä tasolla ymmärretään taiteen sidonnaisuus inhimilliseen 

olemiseen ja kokemiseen. Taiteessa luodaan merkityksiä sekä käytetään taidetta 

ajattelun ja oman toiminnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi (vrt. Ryan & Ryan, 

2013). 

1. Taiteen elämäntapahtumien äärellä olemisen tarkastelussa taide näyttäytyy in-

himillisen olemisen ja kasvun merkityksellisenä emotionaalisuuden ja siinä il-

menevien jännitteisyyksien esiin nostamisen mahdollistavana tekijänä. Ku-

vauksissa taidekokemus ilmenee emotionaalisesti täyttymyksellisenä, tasapai-

non saavuttavana ja erityislaatuisena kokemisen tapana (Dewey, 2010). Aina 

emotionaalisuus ei tule ilmi kerrottuna kvaliteettina, mutta sen läsnäolon voi 

aistia kertomuksista. Tämä kertomuksiin usein eksplisiittisesti, mutta usein 

myös implisiittisesti sisältyvä ulottuvuus on eräs olennaisimmista taidekoke-

muksen reflektoinnin horisonteista ja koko taiteen merkitystä kokoava näkö-

kulma. Taide on ainutlaatuinen ja merkittävä entiteetti tutkittaville juuri tämän 

erityislaatuisen tunteisiin liittyvän ominaisuuden vuoksi.  

2. Ihmisen situaatiot, olosuhteet ja kokemukset, muodostavat taiteellisen ilmai-

sun ja esteettisen tutkimuksen perustan. Ne ovat myös katalysaattoreita itsetie-

toisuudelle ja identiteetin rakentamiselle. Kriittinen reflektio ja refleksiivisyys 

ovat keinoja, joilla voimme tuoda tarkasteluun näkymättömän ihmisen tilan ja 

itsetuntemuksen suhteessa maailmaan ja ihmisiin sekä asioihin sen sisällä. 

Taide tarjoaa voimakkaan oppimiskokemuksen, jossa voimme tehdä näkyväksi 
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ja kuultavaksi sisäiset keskustelumme elämän huolenaiheista ja toimista sa-

malla kun välitämme subjektiivisia tai henkilökohtaisia ymmärryksiämme yh-

teiskunnan objektiivisista rakenteista ja normeista. Tämä refleksiivisyys muo-

dostaa taiteen oppimisen perustan ja tukee vuoropuhelua ja lukutaitoa taiteen 

äärellä (Ryan, 2014). 

3. Tarkasteltaessa kertomuksen luonnetta fenomenologisen estetiikan piirissä to-

teutettu teoksen merkityksen tarkastelu laajentaa semiotiikkaan liittyvää teok-

sen merkityksenannon horisonttia. Pallasmaa (1996, s. 8–11) laajentaa taiteen 

symbolifunktiota itse teoksen ulkopuolelle olemisen eksistenssiin. ”Taideteos 

on mielikuvaobjekti, joka asettuu suoraan eksistenssikokemukseemme”. Ilman 

henkilökohtaista suhdetta pelkällä symbolisuudella ei ole siten taiteen henki-

lökohtaisen kokemisen kannalta suurta merkitystä. Taiteen merkityksellistämi-

nen edellyttää jonkinasteista symbolista funktiota, ymmärrystä taiteen symbo-

lisuudesta laajasti ymmärrettynä, ja sitä täydentää oma kokemusmaailmamme 

ja tulkintamme, tämän käsitän kokemuksen fenomenologiseksi ulottuvuudeksi.  

4. Heidegger (1936/1996) tarkastelee teoksen henkilökohtaisen merkityksen 

muodostumista suhteessa elämis- sekä kokemusmaailmaan maan ja maailman 

perustamisena sekä taideteoksen olemista maan ja maailman välisenä kiistana. 

Kokemusta voi luonnehtia tapahtuvaksi tai tapahtumaksi, jossa teoksen maa-

ilma palautuu maahan. Maa on teoksen aineellinen perusta ja samalla maa on 

maailman vastakäsite. Se on sulkeutuva, vetäytyvä, joka on vastakohtainen 

maailman avoimuudelle. Maa ei ole ainoastaan taideteokseen liittyvä ominai-

suus, vaan siihen kuuluu kaikkeen läsnä olevaan liittyvä kätkeytyneisyys. Hei-

degger ajattelee siinä uudestaan kreikkalaisten fyysistä, läsnäoloa kuvaavaa 

käsitettä, joka merkitsee olevan olemista ja kohoamista mielessä, alkuperäistä 

esiin nousemista ja ilmenemistä, joka vallitsee kaikessa olevassa (Luoto 2000, 

s. 102). ”Maa on se mihin kohoaminen kätkee takaisin kaiken kohoavan sellai-

senaan. Maa on kätkevänä kohoavassa” (Heidegger, 1936/1996, s. 42). Luoto 

(2000, s. 105) toteaakin, että teoksen asettuessa takaisin maahan (aineeseen, 

josta se on tehty), se asettaa esiin maan (oman aineellisuutensa), jolloin se voi 

paljastaa itsensä. Maan perusta on aineessa, mutta teos ei enää paljasta omaa 

aineellisuuttaan, vaan nimenomaan maan. Aineellisuus perustuu menetelmiin, 

jotka eivät ole taiteen maailmasta ja ovat siten sille vieraita. Aineet eivät maa-

ilmoi samalla tavalla kuin maa. 
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Leenan, Anun ja Minnan teosten maan tarkastelu kuvaa teoksen henkilökohtaiseen 

merkityssuhteeseen kietoutuvaa aineellisuuden problematiikkaa, teos esittää jota-

kin, mutta sen ei aina haluta ilmaisevan merkitystään muille. Teoksen tekemisen 

syyt halutaan pitää omana, ja siihen liittyvät merkitykset salataan muilta. Saatuaan 

muotonsa teos ei enää ole pelkkää ainetta tai materiaalia, josta se on tehty, vaan se 

sisältää jonkin muun, ei suoraan ilmenevän merkityksen. Heideggerin (1996) mu-

kaan teoksessa materiaali on saavuttanut muotonsa, jota ei voida enää erottaa teok-

sesta itsestään. Materiaali ja sille annettu hahmo ovat ykseys, joka muodostaa te-

okseen maan. Käsite ilmentää sitä yhteyttä, jota ei teoksena olemisessa voida toi-

sistaan erottaa (Heidegger, 1936/1996, s. 47–49). Heideggerin ajattelua jatkaen tai-

teilijan tai taiteen kokijan intentiona on myös maan perustaminen ja saattaminen 

esiin. Suhde maahan on henkilökohtainen, intentionaalinen ja historiallinen. Myös 

Gumbrecht (2013) toteaa, että taiteessa muodostuvat merkitykset ovat riippuvaisia 

historiallisuudestamme, sen prosesseista ja käsityksestämme ajallisuudesta. Jos ko-

emme teokset itsellemme etäisiksi, myös niiden merkitykset eksistentiaalisessa 

mielessä jäävät muodostumatta. Teokset, jotka on tehty esteettisessä mielessä, 

myös vaikuttavat niiden mielen luomiseen esteettisiksi.  

Dufrennen (2000, s. 32) mukaan esteettinen objekti, ilmaistessaan omaa maa-

ilmaansa, ylittää itsensä kohti merkitystään ja on olemassa näin sekä konstituoituna 

että nähtynä. Objekti on sekä itsensä subjektina235 että katsovan subjektin objektina, 

eli ne ovat samanaikaisesti erillisiä, mutta keskenään korreloivia. Havaitsemisen 

ytimessä ne ovat olemuksellisesti yhtä. Tätä asetelmaa pidetäänkin intentionaali-

suuden paradoksina. Objektin ilmaisema merkitys on teoksen maan muoto, jossa 

konstituoituu sielu, joka vastaa omaa sieluamme ja kutsuu sitä, mikä kiinnittyy sie-

luumme ja pakottaa sen rakastamaan. Samalla siinä on jotakin, mikä on mahdolli-

sesti suodattunut tekijästään, kuten Dufrenne toteaa, kysymys on subjektin ja ob-

jektin samankaltaisuudesta, ei samanlaisuudesta. Omasta näkökulmastani tarkas-

teltuna tämä kohtaaminen tapahtuu haastateltavien kuvauksissa omasta taiteestaan. 

Kyse on merkityksenannosta, joka perustuu molempien olemiseen, mutta siinä il-

menee myös subjektin maailmasuhde. Ulkopuolinen teoksen kontekstista tietämä-

tön kokija muodostaa teokseen oman maailmansa, joka ei aina tavoita tekijän in-

tentiota.  

                                                        
235 Dufrennen (2000) mukaan taideteos on subjektiuden kannalta erikoistapaus, koska se on kaksinker-
taisesti sidoksissa subjektiuteen. Se vaatii katsojan havaintoa ilmetäkseen, ja sitä ennen se on vaatinut 
tekijältään luomistekoa. Lisäksi objektin voidaan katsoa ilmaisevan omaa maailmaansa, kuten van 
Goghin maalaukset ilmaisevat hänen maailmaansa, mikä erottaa sen tavanomaisista objekteista (Duf-
renne, 2000, s. 32). 
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Fenomenologisen estetiikan piirissä symbolisen merkityksenannon muodosta-

misen näkökulmat vaihtelevat, ja eri ulottuvuudet saavat erilaisia painotuksia. Hei-

deggerin ajattelussa tekijyys ei ole olennainen näkökulma ja Ingardenin (2000) tar-

kastelussa tekijän intentio muodostuu olennaiseksi teoksen ulottuvuudeksi. Varto 

(1994) tarkastelee taidetta merkkinä maailmassa olemisesta. Tässä tarkastelussa te-

oksen semioottinen funktio muodostuu merkin ja viittaamisen ulkopuolelle. Teok-

sen merkityksenanto on jäljen seuraamista, jonka toinen (tai itse) on jättänyt. Jälki 

eroaa merkistä merkityksenannon ulottuvuuksien suhteen. Merkki edustaa jotakin 

poissa olevaa, mutta jälki johdattaa johonkin tapahtuneeseen, mahdolliseen kohtaa-

miseen jäljen jättäneen kanssa. Jälki edustaa toisen kohtaamista, tai se mahdolli-

sesti on toisen merkki toisesta maailmasta, joka on itselleni vieras ja outo. Teos on 

jälki, jota seuraamalla voimme tavoittaa maailman, joka on jäljen jättäneen maa-

ilma. Se voi myös johdattaa maailmaan, jonka olemassaolon alkuperää emme voi 

tietää. Tällöin kokemus mahdollistaa merkityksenannon, joka ei ole tarkasteltavissa 

aikaisemman tiedon tai kokemuksen pohjalta. Kohtaamme maailman, joka ei ole 

minun maailmani, vaan muu maailma, joka sisältää kaikkea itselleni outoa ja vie-

rasta ja joka ei ole minua (vrt. Varto, 1994, s. 58–60).  

Ryanin (2014) mukaan toisiinsa liittyvät taiteen ilmenemisen alueet – esteetti-

syys, ilmaisevuus ja ilmaisu – voivat tarjota keinoja ja sisältöjä taiteen ja taiteen 

reflektoinnin opettamiseen. Kokijat voivat tulla tietoisiksi reflektointitaidoistaan, 

ja niitä voidaan käsittää, kehittää ja käyttää uudelleen eri lukutaidon konteksteissa 

ja käytännöissä sekä lukutaitoisen identiteetin näkyväksi tekemisessä. Tekemällä 

reflektion monitasoisena näkyväksi se muodostuu erityiseksi oppimisen ja toimin-

nan tilaksi (Ryan, 2014). Tämän tutkimuksen tulokset mukailevat käsitystä, jonka 

mukaan taiteellinen tietäminen ja toiminta ovat aistisuuden, havainnon, kognition, 

tunteen ja toiminnan persoonallisessa merkityskokonaisuudessa tapahtuvaa ei-pro-

positionaalista tietämistä, jossa menneisyys, nykyisyys, faktat ja fiktiot kietoutuvat 

tutkijan konstruoimaksi mielen merkitysjärjestelmäksi ja -verkostoksi. Taiteelli-

sissa prosesseissa tapahtuvan todellisuussuhteen pohtiminen johdattaa ihmistä sy-

vempään ymmärrykseen maailmasta ja itsestä (Hämäläinen, 2003, s. 62; Sava, 

1998, s. 103–116). Kertomuksissa esiin tuotu merkityksellisyys mielellisenä enti-

teettinä on erityislaatuista, siinä yhdistyy useita eri taiteeseen liittyviä tiedon ja ko-

kemuksen aloja sekä merkityksenannon mahdollisuuksia (vrt. Räsänen, 2008, 

2015). Ne ovat myös niitä ulottuvuuksia, joita pitää ja voi kaikkien kohdalla mah-

dollistaa ja viljellä. Rauhala (2005, s. 66, 193) tarkastelee taiteen mahdollisuuksia 

kokemuksien käsitteellistämisessä ja henkiseksi tekemisessä yleisesti paremmiksi 

kuin oivalletaan. Tulkitsen tätä Rauhalan tekstiä viittauksena taidekasvatuksen 
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merkityksellisyyteen ihmisen maailmasuhteen ja itseymmärryksen muodostumisen 

kannalta, vaikka Rauhala ei sitä eksplisiittisesti julki tuokaan.  

Olennainen osa reflektiota on taiteen kokemiseen liittyvä taiteen kulttuuri ja 

siihen liittyvä taidemaailma (vrt. Grigaliunaite, 2013). Seppää (2000) mukaillen 

voin todeta, että haastateltavien taidekokemukset ovat taiteeseen ja taiteen traditi-

oon liittyvien kertomuksien välityksellä suhteessa estetiikan traditioon, mikä on 

omalta osaltaan vaikuttamassa kertomuksien olemukseen. Taideteokseen kohdis-

tettuun odottamiseen, työstämiseen ja haluamiseen vaikuttaa tietoutemme taiteen 

historiasta, esitystapojen konventiot ja ennen kaikkea siihen vaikuttaa elämismaa-

ilmamme ja halumme nähdä kohde tietyllä tavalla. Taidekokemus kerrottuna on 

ainakin intentionaalisesti tarkasteltuna reflektoitu kertomus, joka ihmisen histori-

allisuuden myötä sisältää myös kokemuksen alkuperäisen olemusta. Osin siihen 

saattaa kietoutua myös ulottuvuuksia ja tekijöitä, jotka ovat reflektion ja intention 

ulkopuolisia, jopa alitajuisia. Esteettinen kokeminen ja sen kertominen ovat pro-

sessi, dialogi koetun ja nykyisyyden välillä, joka palauttaa kokijan maailmoihin, 

jotka edeltävät analyyttistä tietoisuutta. Mahdollisuutta kuvata tätä alkuperäistä ko-

kemusta käsitteiden avulla voidaan pitää kyseenalaisena, mutta sitä seuraavaa koh-

teen reflektiota ja sille annettua merkitystä voidaan lähestyä kertomisen kautta. 

Kerronnassa alkuperäinen kokemus saa konventionaalisia merkityksiä, joiden tul-

kinta yksinkertaistaa ja latistaa esteettisen kokemuksen kuvausta (vrt. Seppä, 2000, 

s. 170).  

Kokemuksen kuvauksen ontologisista tai epistemologisista rajoitteista huoli-

matta kertomuksen kautta on ollut mahdollista tarkastella haastateltavieni puhees-

saan esiin tuomia merkityksiä hyvin henkilökohtaisella tasolla. Taiteen merkitykset 

kohdentuvat identiteetin, maailmassa-olemisen ja maailmasuhteen sekä niiden mie-

len merkitykseen, vahvistamiseen ja ylläpitämiseen taiteen kautta. Kyse on myös 

identiteetin rakentamisesta taiteen kokemisessa. Toisaalta samassa yhteydessä voi-

daan puhua taiteen eheyttävästä merkityksestä esteettisen kokemisen ja merkityk-

senannon kautta.  

Haastatteluissa käy ilmi, kuinka yleisön ja taiteilijan erot kaventuvat, omaa tai-

detta tehdään ja tuodaan mielellään tarkasteluun. Oman taiteen esille laittaminen 

myös instituution piirissä on eräs taiteen tekemisen tavoite (Virpi ja Anu). Taide on 

henkilökohtaista tekemistä ja merkityksenantoa. Henkilökohtainen elämys ja mer-

kitys, taidekokemuksen omakohtaisuus ja tajunnan laajentuminen rikastuttavat ym-

märrystämme ja arkielämäämme. Samalla korostuu taiteen symbolinen ja henkilö-

kohtainen puoli. Taide esittää omaa kokemusmaailmaa ja asettaa kysymyksiä ja 
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kyseenalaistaa. Taiteen tekijän rooli muuttuu merkityksen ilmaisijasta henkilökoh-

taisen arvoituksen asettajaksi. Tässä prosessissa taide välineellistyy ja saa henkilö-

kohtaisen tehtävän. Paatoksellisuuden sijaan taide muuttuu monimieliseksi ja mo-

niselitteiseksi (vrt. Karisto, 1998, s. 69). Jatkumo ilmentää muuttuvaa maailmaa ja 

sen arvoja. 

Taidemaailman ilmaisun ja sisällön muututtua henkilökohtaisen merkityksen-

annon ilmentymäksi, taiteen piirissä on tapahtunut käänne, jossa tarkastelu kohdis-

tuu yhä enemmän fenomenologiseen taiteen tulkintaan, kohti henkilökohtaista ko-

kemusta, havaintoa ja merkityksenantoa. Mielenkiinnon kohteeksi on tullut visu-

aalisen ärsykkeen ja teoksen henkilökohtaisen merkityksen välinen suhde ja luonne. 

Ajatteluun liittyvän muutoksen selittäminen on mahdollista taidemaailman ja ins-

tituution muutoksen kautta. Taiteen eri ilmiöiden, kuten minimalistisen, käsitetai-

teellisen ja pop-taiteen jälkeen on mahdollista tehdä taidetta, joka ilmentää omaa 

maailmassa oloa ja merkityksenantoa.  

Oman tutkimukseni kannalta onkin olennaista, että taidemaailman muutos ja 

taiteen ilmiöiden monimuotoistuminen, muuttuvan kulttuurin omaksuminen sekä 

uusien henkilökohtaisten maailmojen että ajattelun salliminen mahdollisti haasta-

teltavilleni lähtökohdan, jossa yksilön vapaus kokemukselle ja ajattelulle asetetaan 

uudella tavalla (Grigaliunaite, 2013). Tämä ilmenee myös oman ajatteluni muutok-

sessa, oma kokemus ja elämismaailmani merkityksellisyys korostuvat. Eläminen 

postmodernissa maailmassa ja taidemaailmassa on osa haastateltavien elämismaa-

ilmaa, ja se luo lähtökohdat tulkinnan horisonteille, merkityksenannolle ja ymmär-

tämiselle. Eläminen vallitsevassa kulttuurissa ja taidekäsitysten tiedostaminen tai 

tiedostamattomuus ovat tekijöitä, jotka ovat vaikuttamassa taiteen kokemiseen ja 

kokemuksesta muodostettuihin narratiiveihin.  

Taidekäsityksen ja tradition merkityksen tarkastelu ja sen liittäminen yksilöta-

soon kuvauksiin on maailmasuhteen kannalta tärkeää. Käsitykset ja traditiot ovat 

vankasti läsnä puheessa ja niiden merkityksen esiin tuominen on eräs kokemuksien 

merkityksellistämisen olennainen juonne. Haastateltavilla on selkeä käsitys, jolla 

he määrittelevät taidetta ja omaa suhdettaan taiteeseen. Haastateltavat tuovat ilmi 

omaa ilmaisua määrittävän, taidekäsitykseen liittyvän tyylin tai jotakin taiteen teo-

reettista käsitystä hyödyntävän ilmaisumuodon, joka on saavuttanut erityisen mie-

lenkiinnon ja ensisijaisen aseman heidän elämässään. Näin tradition pohjalta tapah-

tuva tarkastelu laajenee hermeneutiikan ja eksistentiaalisen tarkastelun piiriin. Tu-

levaisuutta ajatellen koen taiteen tradition erityiseksi ja mielenkiintoiseksi taideko-

kemuksen tarkastelun ulottuvuudeksi nimenomaan taidekasvatuksen näkökulmasta 

ja toivon palaavani myös tähän teemaan myöhemmin. 
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9.5 Taide maailmasuhteen ilmentäjänä  

Haastateltavien lyhennetyt kertomukset ja niissä esiin tulevat taiteen merkitykset 

mahdollistavat opettajien henkilökohtaisen maailmasuhteen ja siinä esiin nostettu-

jen kokemuksien ja merkityksien tarkastelemisen. Haastateltaville on elämän var-

relta jäänyt muistoiksi tapahtumia ja merkityksiä, jotka kietoutuvat ihmisenä, tai-

teilijana236 tai teoksen olemisen piiriin (Heidegger, 1936/1996). Nämä muistot ovat 

merkkejä siitä, että taiteella on ollut senhetkisessä elämänvaiheessa merkitys, taide 

muodostaa merkityksiä sekä identiteetin, kokemuksien reflektion, maailmassa ole-

misen että maailmasuhteen näkökulmista (vrt. Banfield & Burgess, 2013). Omassa 

tarkastelussani olen käyttänyt tästä käsitettä eksistentialistinen merkitys. Taiteen 

tekeminen on kanssakäymistä omien kokemuksien kanssa (Alerby & Bergmark, 

2012), ja siinä on läsnä myös sekä sosiaalinen että yhteiskunnallinen ulottuvuus 

(vrt. Hopfener, 2014; Jahrmann, 2015; Kosmala, 2011). 

Kertomukset ovat myös esimerkkejä taiteen merkityksien kautta muodostu-

vasta sisäisestä tarinasta ja siinä kerrotuista merkityksistä maailmasuhteena ja maa-

ilmasuhteessa. Kertomukset ilmentävät, kuinka elämässä taiteen merkitys ja asema, 

joita kutsun taiteen mieleksi, vaihtelevat. Teosten luomisen kannalta passiivisen 

vaiheen jälkeen taiteellinen työskentely saattaa muodostua erittäin merkityksel-

liseksi osaksi omaa ajattelua ja maailmassa olemista. Kertomusta voi tarkastella, 

Hännistä (1999) mukaillen, toteutuneena draamana, jossa oman olemisen ja elämän 

kulku ja jopa kriisiytyminen muodostuu taiteen kautta eheyttäväksi kokemukseksi.  

Kertomukset kuvaavat, kuinka taiteen äärelle kietoutuvan maailmasuhteen 

muodostuminen on pitkäaikainen prosessi. Lapsuudessa taiteen avulla tutkitaan, 

representoidaan ja muunnetaan tärkeitä ja kohdattuja asioita ja ilmiöitä kuvalliseksi 

(Adams, 2017; Heather, 2013). Lapsuudessa taiteen käytäntö voidaan luonnehtia 

käsitteelliseksi ja kokemukselliseksi maailman tutkimukseksi. Sen avulla tutkitaan 

maailmaa, taide inspiroi ja se sisältää katsomisen, osoittamisen, merkitysten muo-

dostamisen, reflektoivan ajattelemisen ja teoretisoinnin muotoja (Pringle, 2009; 

Rudolph & Wright, 2015). Haastateltavien lapsuudessa kuvallinen symbolinen il-

maisu on rikasta, mikä saattaa olla vaikuttamassa myös taiteen merkityksellisyy-

teen myös tulevaisuudessa (vrt. Rudolph & Wright, 2015).  

                                                        
236 Omassa tutkimuksessani määrittelen taiteilijan alussa tarkastelemani institutionaalisen määritelmän 
ja Beuysin filosofian mukaisesti hyvin laajasti. Minimissään teoksia tehdään itseä, omaa ajattelua ja 
kokemista varten, mutta usean haastateltavani kohdalla myös muille, jopa taidemaailmassa ja yleisöstä 
huolehtien (Haapala, 2000, s. 143−144). 
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Nuoruudessa ja aikuisuudessa suhde taiteen tekemiseen ja sen merkityksiin 

muuttuu maailman havainnoinnista identiteetin reflektioon. Taiteen merkitykset 

liittyvät taiteellisiin prosesseihin ja sen merkityksiin (Räsänen 2008, 2015; Sava, 

2004, 2007). Lähtökohdat toiminnalle vaihtelevat, ja haastateltavat tekevät taidetta 

omiin tarpeisiin ja haluihin liittyen. Kertomuksien motiivit vaihtelevat kauneuden 

luomisesta kanssaolemiseen, traumojen työstämiseen, oman ympäristösuhteen 

pohtimiseen ja tarkkailemiseen, omien haaveiden ja vaihtoehtojen pohtimiseen 

sekä ideoiden konkretisoimiseen ja yleisesti tunteisiin (vrt. Titus & Sinacore, 2013). 

Taiteessa reflektoidaan oman elämän sisältöjä ja merkityksiä; suhdetta maailmaan 

työstetään erilaisiksi ja eritasoisiksi symboleiksi, metaforiksi, allegorioiksi ja mie-

likuviksi. Kertomuksissa ilmenee, kuinka haastateltavien tietoisuus itsestä ja elä-

mästä herää ja tätä suhdetta havainnoidaan aktiivisesti.  

Haastateltavieni maailmasuhteen taiteen merkityksien työstäminen kietoutuu 

yhteen luovan prosessin kanssa ja samalla se on vastaanottava esteettisen havaitse-

misen akti. Kertomuksissa tekijästä tulee oman työnsä tarkastelija, kyse ei ole pas-

siivisesta vastaanottamisesta, vaan aktiivisesta toiminnasta. Teoksen prosessin-

omaiset tuottamisen tulokset ovat tekijän kontrolloimia intentioita ja taidetta teh-

dään teoksen lähtökohdista (vrt. Ingarden, 2000, s. 9–11). Taiteen tekemisen mer-

kityksen ymmärtäminen toimintana ja tapoina laajentaa taiteen merkitystä traditi-

oon, kokonaisvaltaisesti eksistentiaalisena ja eksistensseissä ilmenevänä (vrt. Hei-

degger, 1927/2000). Taiteella onkin nuorten identiteetin ja maailmasuhteen muo-

dostamisessa tärkeä rooli. Taiteen kautta eheytetään omaa identiteettiä ja suhdetta 

maailmaan sekä käsitellään henkilökohtaisia asioita. 

Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa olen Deweytä (2010) mukaillen kä-

sittänyt pyrkimyksen esteettiseen kokemiseen erääksi ihmisen maailmassa olemi-

seen, eksistentiaalisuuteen liittyväksi ulottuvuudeksi. Esteettiseen kokemiseen pyr-

kivän kokemisen tarve ilmenee jokaisen haasteltavan puheessa, se on maailman 

kanssa vuorovaikutukseen asettumista taiteen keinoin. Se kuuluu ihmisenä olemi-

seen ja on eräs perustavaa laatua olevista olemisen tavoista. Kerrotut kokemukset 

ilmenevät tasapainoa hakevana ja kokemisen täyttymystä tuottavana toimintana. 

Teos on kokijan ja teoksen vuorovaikutuksessa tuotettua (Dewey, 2010). 

Kertomuksissa taiteen kokeminen ja merkityksen muodostaminen tapahtuvat 

kehollisuuden eli orgaanisen toiminnan, tajunnallisuuden eli kokemisen kokonai-

suuden ja situationaalisuuden eli elämäntilanteen kietoutuneisuuden kautta (Rau-

hala, 1993a). Ingarden (2000) tarkastelee teoksen luomista mielen ja kehollisten 

toimintojen kokonaisuutena, joka käy läpi tiettyjä asiaan kuuluvia muutoksia riip-
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puen kohtaamisen tavasta, taideteoksen muodosta ja luotavasta esteettisestä objek-

tista. Samalla myös identiteetti kietoutuu mukaan prosessiin, se on olennaisesti ke-

hollista ja sidoksissa omaan ympäristöönsä (Johnson, 2013, s. 15–38). Tässä pro-

sessissa taide näyttäytyy vuorovaikutuksellisena ja intensiivisenä jatkumona, se on 

osaltaan vaikuttamassa ympäristön kanssa tavoiteltavan tasapainon saavuttamiseen. 

Näin toteutuessaan kertomuksissa kuvattua voidaan myös kutsua esteettiseksi ko-

kemiseksi, joka muodostuu jatkumoksi, jossa vaikuttavat ja johon liittyvät sekä bio-

logiset että kulttuuriset tekijät ja ympäristö kokonaisuudessaan. Deweylle (2010) 

kokemus on aktiivisen ja kompleksisen organismin vuorovaikutusta moniulotteisen 

ympäristön kanssa. Kokemus ei ole vain subjektiivista tai objektiivista, kognitii-

vista tai emotionaalista, teoreettista tai käytännöllistä, mentaalista tai fyysistä, vaan 

organismin näiden kaikkien eri kokemisen ulottuvuuksien toisiinsa kietoutunei-

suutta ja vuorovaikutuksessa sekä suhteissa olemisessa. Merkitys, käsitteellistämi-

nen, toiminnan syyt ja arvottaminen muodostuvat ja ovat peräisin organismin ruu-

miillisesta toiminnasta ja vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa. Identiteetti on 

tässä kompleksisessa organismin ja ympäristön vuorovaikutuksessa ilmenevien eri 

kokemuksen tapojen ja tasojen laatujen ilmentymä olematta kuitenkaan sama kuin 

kokemisen kohde (Poulos & Boydston, 1991, s. 26).  

Taiteen mieli muodostuu samoista merkityksen muodostamisen ja toiminnan 

kohteista, muodosta ja sisällöistä kuin arkipäiväinen toimintammekin, fyysisestä, 

ihmisten välisestä, sosiaalisesta ja kulttuurisesta toiminnasta, jossa arkipäiväinen-

kin merkityksen muodostaminen tapahtuu. Taide on muodostunut haastateltaville 

oman ja maailman mielellisyyden osaksi, taide toteuttaa maailman kanssa suhtei-

siin asettumisen heidän kohdallaan paremmin kuin jokin muu asia. Merkitys ilme-

nee toiminnan rakenteista, laaduista ja kehollisen kokemuksen ulottuvuuksista, 

niillä on rakenne ja emotionaalinen arvo.  

Deweyn (2010) mukaan taide mahdollistaa kaikki inhimillisen merkityksenan-

non rakenteet, prosessit, laadut ja tunteet, jotka tekevät merkityksellisen kokemisen 

mahdolliseksi. Identiteetti on ruumiillistunut merkityksenannon prosessi, ja taide 

on erinomainen mahdollisuus muodostaa näitä merkityksiä (Johnson, 2013, s. 20). 

Rauhalaa (2000) mukaillen tämä tarkoittaa ihmisen olemassaolon näkökulmasta 

suhteissa olemista eri olemassaolon muotojen ja ympäristön kanssa. Ihmisen ole-

minen muodostuu näiden asiantilojen, olioitten ja maailmasuhteiden kautta. Ne ra-

jaavat maailman yksilölliseksi situaatioksi, jossa kaikkien vaikuttavien tekijöiden 

merkitys on olennainen ja niiden oleminen ja ilmaantuminen ovat välttämättömiä 

merkitysten muodostamisen näkökulmasta. Taide situaatioiden tarkastelun väli-
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neenä käsittää kaikkia niitä suhteita, joihin kehollisuus ja tajunnallisuus ovat suh-

teissa, ts. konkreettisista esineistä arvoihin ja normeihin (vrt. Rauhala, 2000). Nämä 

taiteen kertomuksissa ilmenevät situaation eri komponentit, kietoutuessaan sisäi-

sessä tarinassa yhteen, muodostavat haastateltavien taidekokemuksia tarkastelevat 

kertomukset, jotka heijastelevat haastateltujen elämismaailmoja, kokemuksia ja 

merkityksiä. Ne muodostavat tutkimukseni tulosten mukaan taiteen mielen haasta-

teltavilleni. 

Kertomusten erityisen merkittäviksi ulottuvuuksiksi muodostuvat henkilökoh-

taisessa maailmassa ja taidesuhteessa olemisen ts. taiteen kokemisen faktisuuden 

ja henkilökohtaisen luomisen237 eksistentiaalit238. Tällöin erityisen huomion koh-

teena ovat nimenomaan taiteeseen liittyvät kerrotut elämismaailman ja maailma-

suhteen merkitykset. Niiden kannalta olennaista ovat haastateltavien merkityksel-

liseksi kokemat sekä koetut että itse tehdyt taideteokset, paikat ja tilanteet, joissa 

taide on konkreettisesti läsnä. Von Bonsdorffin (2006) mukaan näihin merkityksiin 

liittyy aina myös ihmisen olemiseen liittyvää eksistentiaalista olemista ja tietoa. 

Tämä elämismaailmaan liittyvä eksistentiaalinen tieto on aina kokemusperäistä ja 

perustuu henkilökohtaisiin merkityksenantoihin. Se liittyy kompleksisiin ja jopa 

ristiriitaisiin tilanteisiin, ja sen välittyminen edellyttää eläytymistä (von Bonsdorff, 

2006, s. 159). Haapala (2000) toteaa, että teokset ovat tekijän eksistoimisen kan-

nalta tärkeitä paikkoja. Tekijän itse luomat teokset ovat taiteilijan ”sisäisyyttä” ja 

maailman ”ulkoisuutta”. Maailma tarjoaa omat merkityksensä ja arvonsa, joihin 

ihminen luo suhteensa paikallaolemisessa ja samalla määrittää olemistansa (Haa-

pala, 2000, s. 144−145).  

                                                        
237 Luovuuden määritteleminen on ongelmallista. Oma käsitykseni luovuudesta mukailee psykoanalyyt-
tistä määritelmää, jossa luovuus mielletään piilotajunnan ilmentymäksi. Toisaalta luominen on myös 
konstruktivistista, ihminen rakentaa taiteen prosessissa teosta eri tiedonaloista transformaation kautta 
(vrt. Räsänen, 2008, 2015). Luovuudesta psykoanalyysin näkökulmasta enemmän esimerkiksi Häg-
glund (1989, s. 11–45) ja Norvasuo (1990, s. 100–117). 
238 Haapalan (2000, s. 138) mukaan taiteilijan intentionaaliseen olemiseen kuuluu taiteen tekeminen, ja 
se on yksi taiteilijana olemisen eksistentiaaleista. Haapala kutsuu tätä eksistenssiä ”luomisen eksisten-
tiaaliksi”. Taiteilijana olemisen eksistentiaali toteutuu henkilön tarkoituksellisesti tehdessä taideteoksen, 
ja luomisen eksistentiaaliin kuuluu olennaisesti ne situaatiot, joissa teokset syntyvät. Luomisen eksis-
tentiaaliin liittyy olennaisesti luovuuden läsnäolo ja intentio tehdä taidetta ja halu huolehtia taiteen te-
kemisestä. Itse intention synnyn tarkasteleminen on fokaalista. Intentio on jotakin henkilön omaan elä-
mään historiallisesti liittyvää, positiivisia kokemuksia ja tuntemuksia, joita halutaan elää ja kokea uu-
delleen. Toiminnan taustalla on pragmatismin näkökulmasta aikaisemmat merkittävät kokemukset toi-
minnasta, joka johtaa teoksien tekemiseen. Fenomenologisen estetiikan näkökulmasta taiteen tekemi-
sestä huolehtimisen ja taiteen tekemisen intentionaalisuuden tarkasteleminen avaavat luomisen ihmisen 
olemiselle ominaisena, aktiivisena tietoisuutena ja haluna.  
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Kuten haastateltavatkin toteavat, taide ei ole ihmisen primääri olemisen, toi-

minnan ja merkityksen antamisen tapa, mutta sillä on oma merkittävä ulottuvuus. 

Taide on elämää ja kokemusta kokoavaa sekä huolehtivaa239 taiteen vaalimista, se 

näyttäytyy osana omaa olemista, eräänä elämän juonteena. Taiteen erityisyys onkin 

yksilön mahdollisuudessa tuoda oma historiallisuus ja maailmasuhde teoksen pii-

riin ja mahdollisesti jopa esiin teoksessa. Taiteen tekeminen ja maailmasuhteen tar-

kastelu edellyttävät teoksesta huolehtimista, teos ei mahdollista maan ja maailman 

kokemista ilman huolehtivaa asennetta ja teoksen äärelle asettumista. Luomiseen 

liittyvien kokemuksien ja merkityksien taustalla tai tilanteessa vaikuttavien tekijöi-

den eritteleminen ei ole ollut yksinkertaista tai perin pohjin selitettävissä olevaa tai 

avattavaa. 

Haastateltavieni taiteeseen liittyvän maailmasuhteen ja maailmassa olemisen 

kokoavassa tarkastelussa taideteokset ja niiden tekeminen paljastuvat erityisenä 

olevana, josta Kupiainen (2004, s. 4) käyttää käsitettä fokaalisuus240. Fokaalisissa 

esineissä ja toiminnoissa tiivistyy merkityksellisyys. ”Se tavoittelee elävää koke-

musta, minun ja maailman vuoropuhelua materiaalisessa ja spatiaalisessa konteks-

tissa”. Taiteen fokaalisuuden241 taustalla vaikuttaviksi syiksi nousevat esiin maail-

masuhteen ja elämismaailman näkyväksi tekemisen, varsinaisena olemisen ja pai-

                                                        
239 Heideggerin (2000) mukaan täälläolon ontologisen rakennekokonaisuuden muodollinen eksistenti-
aalinen eheys on näin ollen käsitettävä seuraavassa rakenteessa. Täälläolon oleminen tarkoittaa olemista 
jo itsensä edellä (maailmassa) olemisena (maailmansisäisen kohdatun olevan) äärellä. Tämä oleminen 
täyttää ontologis-eksistentiaalisesti käytetyn termin huoli merkityksen. Tämä huolen merkitys ei viittaa 
mihinkään sellaiseen ontiseen olemistendenssiin kuten levottomuus tai huolettomuus. Koska maail-
massa oleminen on olemukseltaan huolta, oleminen käsillä olevan äärellä voidaan käsittää huolehti-
miseksi ja oleminen maailmainsisäisesti kohdatun toisten kanssa täälläolon kanssa huolehtimiseksi toi-
sista (Heidegger, 1927/2000, s. 242). 
240 Kupiaisen (2004) tarkastelun lähtökohta on Borgmanin teksteissä (1984), jotka tarkastelevat fokaa-
listen ilmiöiden olemista ja olemusta. Borgman mainitsee fokaalisiksi toiminnoiksi mm. musiikin, puu-
tarhan hoidon, juoksemisen ja ruokailun (Borgman, 1984, s. 197). 
241 Taiteen kohdalla Borgman käyttää esimerkkinä Heideggerin kuvausta temppelin fokaalisuudesta 
kreikkalaisessa maailmassa. Temppeli on se, joka kietoo piiriinsä uskonnon ja arjen käytänteet ja joka 
samalla kohoaa maasta ja kuitenkin kätkee oman maansa, ts. paljastaa maan ja taivaan, se kohoaa 
omassa olemisessaan. ”Rakennustaiteen teos, kreikkalainen temppeli, ei kuvaa mitään. Se yksinkertai-
sesti kohoaa keskellä rotkojen halkomaa laaksoa. Mahtava rakennus sulkee sisäänsä Jumalan hahmon 
ja antaa sen nousta tässä kätkeytymisessään (Verbergung) avoimesta pylväiköstä ulos pyhään piiriin. 
Temppelin ansiosta Jumala on temppelissä läsnä. Tämä Jumalan läsnäolo on itsessään piirin laajentu-
mista ja rajautumista pyhäksi. ... Temppeli liittää ja samalla kokoaa teoksena ympärilleen niiden polku-
jen ja suhteiden ykseyden, jossa syntymä ja kuolema, onnettomuus ja siunaus, voitto ja häpeä sekä kes-
tävyys ja rappio hahmottavat ihmisolennon kohtalon. Noiden avointen suhteiden vallitseva laajuus muo-
dostaa tämän historiallisen kansan maailman.” (Heidegger, 1936/1996, s. 41). 
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kan ja asioiden kokemisen, merkityksien esiin tuomisen sekä terapeuttisuuden nä-

kökulmat. Tarkastelen tämän fokaalisuuden242 ilmenemistä suhteena elämismaail-

maan ja situaatioon ja niiden merkityksiä haastateltaville.  

Taiteeseen ja taidekokemuksiin liittyvän merkityksenannon tarkasteleminen 

fokaalisena toimintana konkretisoituu taidekokemuksiin liittyvissä elämänker-

roissa ja niiden piiriin kietoutuvissa eksistensseissä. Tässä tarkastelussa merkitys 

ei ole pelkästään kerrottuun kieleen tai teoksen kerrottuun merkitykseen sidottua, 

vaan tarkastelu kohdentuu kaiken taiteen fenomenologisen ja hermeneuttisen tar-

kastelun piiriin sulkeutuvan inhimillisen merkityksenannon ja toiminnan ulottami-

seen, taide näyttäytyy yhtenä maailmassa olemisen juonteena. Toiminnassaan ih-

minen luo itseyttään maailmassa huolehtimalla (Heidegger, 1927/2000)243 asioista 

ja huolehtimalla toisista, sitoutumalla erilaisiin relaatioihin niin asioiden kuin kans-

saihmistenkin kanssa.  

Ingardenin (2000) mukaan taiteessa huolehtimisen eksistentiaalissa ja sen mer-

kityksissä on erotettavissa ainakin kaksi ulottuvuutta. Ensimmäinen merkitysulot-

tuvuus kuvaa teoksen syntymisestä ja muodostumisesta huolehtimista tietyssä kon-

                                                        
242 Borgmanin (1984) mukaan fokaalisen tarkastelun lähtökohtana on latinan focus etymologiassa. Kä-
site kietoutuu historiaan kahdella tasolla. Ensimmäinen kuvaa sanan antiikin alkuperäistä merkitystä, 
jossa focus tarkoittaa tulisijan ”sydäntä”. Sen piirissä ilmenee tulisijan keskeisyys arjen askareissa, sen 
ympärillä tapahtuva ruoan laittaminen, asunnon lämmittäminen ja siihen kohdistuva vaaliminen. Tuli-
sija on jotakin, joka kietoo itsensä ja huolehtimisensa piiriin vuoden kierron, puiden tekemisestä huo-
lehtimisen, niiden kuivattamisen ja tulen lieteen laittamisen toiminnot. Se on ollut myös paikka, jossa 
lieden ja kodin jumaluudet ovat saaneet paikkansa ja kunnioituksensa. Tulisija ja sen merkitys on ollut 
koko elämää ja olemassaoloa jatkavaa ja suojelevaa (Borgman, 1984, 196). Toinen fokuksen taiteeseen 
liittyvä analoginen merkitys sijoittuu geometrian ja fysiikan piiriin. Siinä fokaalisuus ilmenee optisena 
linssin tai peilin polttopisteenä. Se on piste, jossa linjat ja säteet yhtyvät tai erkaantuvat. Tässä fysikaa-
lisessa tarkastelussa focus myös mielletään linssien ja peilipintojen muodostaman kuvan tarkenta-
miseksi, jolloin lopputuloksena on kirkkaampi ja terävämpi kuva (Borgman, 1984, s. 197). Molemmat 
kuvaukset sopivat myös taiteen piiriin. Taiteessa on haastateltavien kohdalla kyse elämän kietoutumi-
sesta sen piiriin sekä omien kokemuksien ja näkemyksien tekemisestä itselle havainnoin fokukseksi, 
tarkemmaksi ja kirkkaammaksi kokemukseksi elämästä ja elämässä. 
243 Huolehtimisella tarkoitan huolehtimista Heideggerin (2000) tavoin. Intentionaalisuuden lisäksi eräs 
ihmisenä ja olemisen perustavaa laatua olevista eksistensseistä on huolehtiminen (Sorge, sorgen). Tällä 
ei tarkoiteta vaivan tai synkkämielisyyden psykologista mielentilaa, vaan olemisen vaalimista omassa 
olemisessa, maailmassa olemisen olemista. Huolehtimisesta Heidegger erottaa kaksi olemusta. Huoleh-
timinen (Besorgen) liittyy asioihin, jotka eivät ole paikallaolemisen itsensä kaltaisia, kuten taideteokset 
(esineet ja asiat) ja toisista huolehtiminen (fursorge), joka suuntautuu paikallaolemisen kaltaisiin muihin 
olevaisiin, kuten taideyleisö (ihmisiin) (Haapala, 2000, s. 136−137).  
Huolehtiminen on omassa tarkastelussani myös olemisen vaalimista. 
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tekstissa ja situaatiossa. Samalla muodostavat ne merkitykset, jotka liittyvät luo-

tuun teokseen244 (vrt. Ingarden, 2000). Myös Haapalan (2000) mukaan taideteokset 

edellyttävät luoduksi tulemista, ja niiden tekeminen ja niissä ilmenevät merkitykset 

ilmentävät taiteen fokaalisuutta. Tekemisen äärellä on mahdollisuus tuoda tarkas-

teluun oman elämän eri tekijöitä, merkityksiä ja ulottuvuuksia huolehtien ja vaalien. 

Haastateltavien taiteen tekeminen on jotakin heidän omaan olemiseensa merkittä-

västi vaikuttavaa, joka myös maailmoi heidän teoksissaan. Tekijän maailma ja 

huoli tulevaisuudesta on läsnä teoksissa, eikä niitä ole syytä erottaa toisistaan, 

vaikka se ei välttämättä ulkopuoliselle teoksen katsojalle ilmene (vrt. Haapala, 

2000, s. 139−140).  

Toisessa näkökulmassa taiteessa esiin nouseva huolehtiminen kohdistuu 

kanssa ja äärellä olemisen kaltaisesti toisiin ihmisiin. Kertomuksissa huoli ilmenee 

myös muista huolehtimisen näkökulmasta. Kuvataiteen yksilöllisen tekemisen 

luonteesta huolimatta se mahdollistaa myös sosiaalisen ulottuvuuden. Taiteen teke-

miseen liittyy myös tilaisuuksia yhdessäoloon ja muiden kohtaamiseen (Titus & 

Sinacore, 2013) sekä muistamiseen ja ajattelemiseen. Päivin kertomuksessa lähim-

mäisistä huolehtiminen ja välittäminen ilmenevät isovanhempien kuvan tekemi-

senä. Isovanhemmat olivat tärkeitä, ja heillä on ollut merkittävä rooli lapsuudessa 

myös kuvien yhdessä tekemisessä. Haastattelussa mainittu teos on omistettu heille. 

Leenan kokemus lapsen onnettomuudesta ja sen jälkeen tehty kokemusta käsitte-

levä työ kuvastaa voimakasta toisesta huolehtimista ja äidin rakkautta. Myös Min-

nan työt, joissa oma identiteetti ja lähimmäiset tuodaan taiteessa symbolisen tasolle 

ja liitetään omaan kokemus- ja elämismaailmaan, ilmentävät taiteen mahdollisuutta 

tuoda huolehtimisen eksistentiaalit henkilökohtaiseen tarkasteluun. Kuvaan liitty-

vät merkitykset ovat hyvin henkilökohtaisia ja saatettu muotoon, jotka eivät katso-

jalle ilmene ilman tekijän maailman tuntemista tai kertomista. 

Taiteesta huolehtimisen taustalla selkeästi esiin nouseva taiteen tekemiseen 

liittyvä fokaalinen merkitys on taiteen toimiminen esteettisenä, terapeuttisena, itseä 

                                                        
244 Ingardenin (2000) mukaan teokselle on ominaista, että se ensin ilmenee vain mielikuvituksessa tai 
työtä motivoi jokin käynnistävä tekijä. Intentionaalisesti tuotettava teos saattaa olla olemassa vain mie-
likuvituksessa. Tässä vaiheessa teos ei saavuttanut täyttä läsnäoloaan eikä tekijän halujen täyttymystä 
ja rauhaa, vaan syntyy halu nähdä teos oikeasti. Mielikuvituksessa koettu kuitenkin häviää helposti yh-
dessä synnytetyn mielikuvan kanssa. Ennen kuin yhteys mielikuvateokseen voidaan luoda uudelleen, 
tulee mielikuvitusakti suorittaa uudelleen, kuten esimerkissä palaamalla musiikin kuunteluun. Tällöin 
teos tulee kiinnittää jollakin tavalla materiaaliin esimerkiksi luonnostelemalla, ja vasta pitkällisen pro-
sessin myötä teos täydentyy luonnosmaisesta lopulliseksi teokseksi, jossa ilmenee esteettisesti merki-
tyksellisiä kvaliteetteja. Samalla kuitenkin mahdollistuu merkityksellisten kvaliteettien teoksessa ole-
minen ja ilmeneminen (vrt. Ingarden, 2000, s. 117, 118). 
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ja kokemusta kokoavana, selkeyttävänä ja eheyttävänä toimintana. Taiteellisen toi-

minnan myötä on mahdollisuus käsitellä itselle merkittäviä asioita ja tapahtumia 

sekä saattaa ne eheytyneeksi osaksi omaa kokemusmaailmaa. Taiteen tekemisen 

narratiiveille oli tyypillistä, että niissä ei juurikaan kuvattu itse teoksen toteuttami-

sen prosessia, vaan pääasiallinen huomio kiinnitettiin elämän situaatioihin, teoksen 

tekemisen lähtökohtiin ja valmiin teoksen äärellä muodostuviin merkityksiin. Mah-

dollisesti teoksen luominen on siinä määrin kokonaisvaltainen prosessi, että sen 

eritteleminen peittyy muun merkityksellisyyden taakse.  

Eksistentiaalinen huolehtiminen on ihmiselle perustavaa laatua olevaa, ja se 

läpäisee koko olemisemme, ihmisen intentionaalisuuden kaltaisesti. Tämän tyyp-

piseen suhteessa maailmaan olemiseen ja merkityksen muodostumiseen ei ole vai-

kuttamassa niinkään satunnaiset tapahtumat tai toteamukset, jotka tietyissä yksit-

täisissä yhteyksissä saavat mahdollisesti hyvin suurenkin merkityksen, vaan oma 

intentionaalinen maailmassa oleminen ja huolehtiminen taiteesta. Kuvataiteen pii-

rissä luodaan näin omaa olemista taiteessa ja taiteen kautta. Huolehtimisen eksis-

tentiaali kietoutuu tutkimuksessani esiin nouseviin teemoihin kokonaisvaltaisesti.  

Kertomuksissa taiteella voi todeta olevan myös tulevaisuuteen ulottuva merki-

tys. Taide muodostaa tutkimuksen haastateltavien erään elämismaailman intention 

kohteen, osan, jonka äärelle halutaan. Kertomuksissa tulee myös ilmi, kuinka situ-

aatio ja elämäntilanne vaikuttavat suunnitelmiin taiteesta huolehtimisessa. Elä-

mässä taiteen piiriin aiotaan hakeutua, siinä oleminen koetaan tärkeäksi ja taidetta 

tehdään tulevaisuudessakin olosuhteiden niin salliessa.  

Hänninen (1999) käyttää tulevaisuuteen viittaavasta kertomuksesta käsitettä 

draama, joka on olemukseltaan myös huolehtimisen eksistentiaaliin läheisesti liit-

tyvää ja joka kuvaa tulevaisuuteen viittaavaa huolta. Elämismaailmassa draaman 

merkitys on kaksinainen. Hännisen mukaan sisäisen tarinan draama suuntaa elä-

vässä elämässä tapahtuvaa toiminnallista prosessia, jossa ihmiset pyrkivät toteutta-

maan sisäisessä tarinassa muotoilemiaan tarinallisia projekteja draaman mukaisesti. 

Tutkimuksessani draaman metafora kuvaa tilannetta, jossa haastateltavat kuvittele-

vat elämänsä tapahtumia tulevaisuuteen ja rakentavat sisäistä tarinaansa sosiaali-

sesta tarinavarannosta omaksumiensa tarinamallien avulla. Haaveena on esimer-

kiksi oman taiteellisen toiminnan tuominen instituution tarkasteltavaksi näyttelyn 

muodossa. Elämäntarinallinen tarkastelu haastaa näissä tilanteissa kertojan sisäi-

seen puheeseen ja reflektiivisen sisäisen tarinan kertomiseen (Hänninen, 1999, s. 

20–22).  

Taiteen tulevaisuuteen suuntautuminen saa merkityksensä pragmatistisen teo-

rian näkökulmasta tarkastellen. Jos toiminta ja siitä saadut kokemukset ovat olleet 
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positiivisia tai merkittäviä, ne suuntaavat myös tulevaa (Dewey, 2010). Varto (2005) 

toteaakin, että tulevaisuus voi rakentua vain sen ymmärryksen varaan, mikä ihmi-

sillä on menneisyydestään. Ihmisen historiallisuus on koettua todellista, jonka va-

raan ihminen voi rakentaa tulevaisuutensa vision (Varto, 2005, s. 39).  

9.6 Luonnoksia tulevaisuuden varalle 

Tämä tutkimus on osaltaan osoittanut, kuinka ihminen toimii taiteessa oman maa-

ilmasuhteensa sekä tutkijana että tutkittavana. Myös Savan (1998) mukaan tai-

teessa on mahdollista tuoda oma elämä näkyväksi, pohtia sitä monimuotoisesti ja -

ulotteisesti oman kertomuksen, identiteetin, ammatillisen identiteetin, merkittävien 

tapahtumien ja niissä paljastuvan maailmasuhteen näkökulmista. Tällöin maailma-

suhdetta muodostetaan kognitiivisen, esteettisen ja moraalisen näkökulmista. Sitä 

voi kutsua taiteelliseksi maailmasuhteeksi, se tarkoittaa todellisuuden jäsentämisen 

tilaa, johon on johtanut taiteellinen ja taiteeseen liittyvä pohdinta (Sava, 1998, s. 

109).  

Vaikka tutkimukseni tulokset eivät ole yleistettävissä, niin ne kuitenkin kerto-

vat jotain yleistä taiteesta ja sen olemuksesta. Maailmassa olemisen eksistentialis-

tisessa tarkastelussa ihminen on monisäikeinen kokonaisuus, jonka eräs ilmenemi-

sen muoto on taide. Kuvataiteen kokeminen ja sen mielen löytäminen on omalaa-

tuinen ja erityinen prosessi, joka edellyttää taiteen aistimista, tekemistä ja pohti-

mista. Toiminnan luonne määrittyy vallitsevan kulttuurin lähtökohdista ja parhaim-

millaan se sisältää sekä tekemisen että vastanottamisen alueita.  

Tutkimuksen tuloksilla on merkitystä opettajankoulutuksen ja sen opetussuun-

nitelmien kehittämisen kannalta. Opettajien identiteetin ja ammatillisen identiteetin 

muodostumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Tutkimuksen tulokset tuovat 

esiin myös lasten ja nuorten elämän ja taiteen mahdollisuudet maailmasuhteen 

muodostamiseen. Tästä näkökulmasta tutkimuksellani on annettavaa myös koulu-

jen opetussuunnitelmille. Kokonaisuutena tulokset avaavat näköalaa taiteen mah-

dollisuuksille luoda elämään merkityksellisiä kokemuksia ja merkitysyhteyksiä. 

Tässä tarkastelussa on ensisijaista teoksen kohtaaminen ja vuorovaikutuksessa 

konstituoituva kokemus sekä sen tarkastelu emotionaalisesta, esteettisen kokemi-

sen näkökulmasta. Deweytä mukaillen esteettisellä kokemisella on merkitystä 

myös taiteen ulkopuolella toteutuvassa elämässä. Tunteet osana ihmisen olemista 

on alue, johon tässä yhteydessä en päässyt, enkä itse asiassa edes yrittänyt päästä 

syvällisesti käsiksi. Tunne taiteeseen liittyvänä ulottuvuutena tai tietona ei ole muo-

dostunut suomalaisen taiteen tai taidekasvatuksen tutkimuksen alueella erityisen 
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laajan mielenkiinnon kohteeksi, vaan se usein vain mainitaan eräänä erityisesti tai-

teen alueeseen liittyvänä mahdollisuutena245. 

Uskon, että taiteen teoretisointi ja sen eri näkökulmien ja ulottuvuuksien tar-

kasteleminen ovat merkityksellisiä laajemmin kuin vain taidekasvatuksen piirin 

kannalta. Henkilökohtaisella tasolla olen oppinut myös kiinnittämään huomioni en-

tistä enemmän myös siihen, mitä joku ei tee tai mitä hänen ei tulisi tehdä (vrt. In-

garden, 2000, s. 24). Elämän ja maailman tarkastelu on saanut uusia syvällisempiä 

tulkinnan ja ymmärtämisen horisontteja. Teorioiden anti ymmärtämiselle on niiden 

kyvyssä mahdollistaa maailmoja, pohtia kulttuurin ja ilmiöiden olemassaoloa ja 

olemusta sekä samalla avata osaltaan ihmisen maailmassa oloa. Teoriat siis eivät 

ole toisistaan tai muusta maailmasta erillisiä vaan valottavat paitsi kohdettaan myös 

toisiansa. Näin taiteen olemassaoloa ei voida tarkastella yksinomaan historian, kau-

neuden, merkityksen tai instituution näkökulmista, vaan kulttuurillinen jatkumo si-

sältää ne ja fenomenologisessa ja eksistentiaalisessa tarkastelussa taidetta voidaan 

tarkastella elämään ja maailmaan reflektoiden. Teorioita ensisijaisemmaksi tulee-

kin yksilön kokemus ja olemassaolo, sille annettava merkitys, joka saa muotonsa 

narratiivisessa ajattelussa.  

Tutkimukseni kirjoittamisen prosessissa erilaiset tarinamallit ovat ohjanneet 

osaltaan tekemistäni ja ajatteluani, myytit ja kertomukset elävät myös itsessäni. 

Kertomisen perinteet ovat asettaneet tietyt vaatimukset ja reunaehdot tutkimukseni 

kirjoittamiselle. Tutkimukseni on yksi lukuisista tieteen kontekstissa tuotetuista 

kertomuksista. Se liittyy taidetta ja ihmisenä olemista tarkastelevaan jatkumoon, 

josta lukijat sitä edelleen tulkitsevat ja se näin palaa tieteellisen keskustelun ja ker-

tomuksien materiaaliksi (vrt. Heikkinen, 2001a, s. 120, Hänninen, 1999, s. 22).  

Taiteen monimielisyys ja -muotoisuus edellyttävät jatkotutkimuksia. Taiteen 

mieli on yksilöllistä ja ainutlaatuista. Sen tutkiminen ja tarkasteleminen jäävät tässä 

yhteydessä vääjäämättömästi kesken, paljon on jäänyt vielä huomaamatta ja reflek-

toimatta. Tulevaisuuden kannalta mielenkiinto kohdistuu useisiin jo esiin nostettui-

hin teemoihin. Pohtimisen arvoista olisi myös elämyksen merkitys kokemuksessa. 

Onko Heideggeriä mukaillen elämys se mielen tila, jossa taide kuolee? Ts. menettää 

henkilökohtaisen maailmoinnin ja maailman mahdollisuuden, vai voisiko se olla 

                                                        
245 Suomalaisista tutkijoista erityisesti Sava on tarkastellut taiteen mahdollisuuksia ihmisenä olemisen, 
identiteetin muodostamisen, kasvun, tunteen ja eettisen ajattelun lähtökohtana tavalla, jota voi luonneh-
tia suomalaisessa tutkimuksessa käytäntöjä uudistavaksi (ks. Sava, 2003, s. 196–211). 
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nimenomaan ilmentymä, jossa taidekokemus saa alkunsa? Myös emotionaalisuu-

den ja ei-käsitteellisen246 koetun tutkiminen ja pohdinta ansaitsisivat enemmän tar-

kastelua ja tutkimusta.  

Tulevaisuudessa aikeeni on myös tulkita tutkimuksen äärellä koettua kuvina. 

Taiteessa tuotetut merkitykset kietoutuvaisivat osaksi tekstiäni ja mahdollisesti il-

menisivät lukijalle joissakin uusissa näkökulmissa, kommentteina kokemuksen ku-

vauksissa ja ainakin tasoina, jotka mahdollistavat kuvallisen maailmani ilmenemi-

sen (vrt. Hamm, 2003, s. 96). Kuvien jälkikäteen tapahtuvalla tekemisellä toivon 

tuovani perinteisen tieteellisen tutkimukseni oheen toisenlaisen todellisuutta tar-

kastelevan näkökulman maailmaani. Kiinnostukseni tässä maailmassa on faktojen 

esittämisen sijaan merkitysten löytämisessä ja ilmaisemisessa. Maalaukset ovat 

pieniä kertomuksia ja analogioita elämästäni, ja ne reflektoivat henkilökohtaisia 

merkityksiäni (vrt. Ellis & Bochner, 2000, s. 750–751).  

Tutkimukseni myötä olen tullut entistä vakuuttuneemmaksi, että omakohtaiset 

taiteeseen liittyvät kokemukset ja niiden sekä muodostamisen että merkityksenan-

non prosessien tarkastelu ovat eräitä opettajankoulutuksen tärkeimpiä tavoitteita. 

Deweytä (1980/2010) mukaillen niissä on ammennettavaa laajasti eri elämän alu-

eille. Kasvatuksen näkökulmasta tarkastellen taidekokemuksen pohdinta on tärkeää 

ja rikastuttavaa eri oppiaineiden sekä inhimillisen ajattelun että maailmassa olemi-

sen tarkastelun kannalta. Parhaimmillaan tämän pohdinnan tuloksena voi ymmär-

tää ihmisenä olemista ja maailmaa laajemminkin.  

Taiteen ja ihmisenä olemisen ilmiöille on luonteenomaista monimielisyys, 

jossa merkitykset eivät näyttäydy yleisinä tai yksiselitteisinä, tarkasteltavat asiat 

ovat kompleksisia ja ajattelua vaativia. Todellisuuden kuvauksien kokemuksien 

merkityksellisyys onkin niiden kyvyssä yhdessä teorian kanssa luoda todellisuuden 

ymmärtämisen ja tulkinnan mahdollisuuksia, joskus jopa fiktiivisiäkin.  

Edellisen tutkimukseni päätin Gadamerin ajatukseen: ”Oman ymmärryksen ra-

jallisuus on se tapa, jolla realiteetti, vastustus, absurdius ja ymmärtämätön nähdään 

arvokkaina. Se joka ottaa tämän rajallisuuden vakavasti, ottaa vakavasti myös his-

torian todellisuuden” (Gadamer, 2005, s. 132).  

Tässä vaiheessa tutkimustani olen lopettelemassa tämänkertaista matkaani 

haastateltavieni merkitysmaailmaan hieman erilaisena, hieman muuttuneena ihmi-

senä. Ehkäpä asian tiivistää haastateltavani Anun toteamus elämän ja maailman ko-

kemuksen muutoksesta. Siitä on hyvä aloittaa jälleen uusi matka ... 

                                                        
246 Taiteen ei-käsitteellisen ja käsitteellisen tarkastelun ongelmallisuutta tarkastelee Koivunen (1998, s. 
217). 
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”Anu: Mutta ihminen muuttuu, että ainahan se oma ajattelu muuttuu ja aina 

voi oppia uutta ja sillä tavalla ja ei saa liian hätäsiä johtopäätöksiä tehdä min-

kään asian suhteen, ehkä sen siitä olisi oppinut.” 

  



262 

 



263 

Lähdeluettelo 

Aaltonen, T. (2010). ”Taiteilija ei vanhene”: Haastattelututkimus kuvataiteilijoiden ikään-
tymiskokemuksista taidemaailmassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Haettu osoit-
teesta https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/han-
dle/123456789/25207/9789513940294.pdf?sequence=1 

Adams, E. (2017). Thinking drawing. International Journal of Art & Design Education, 
36(3), 244–252. https://doi.org/10.1111/jade.12153  

Ahonen, S. (1995). Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä.  
Alasuutari, P. (1993). Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.  
Alasuutari, P. (1994). Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.  
Alasuutari, P. (1999). Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.  
Alerby, E. & Bergmark, U. (2012). What can an image tell? Challenges and benefits of using 

visual art as a research method to voice lived experiences of students and teachers. 
Journal of Arts and Humanities, 1(1), 95–104. Haettu osoitteesta 
http://www.theartsjournal.org/index.php/site/article/view/9/9 

Almqvist, A.-L. & Almqvist, L. (2015). Making oneself heard – Children’s experiences of 
empowerment in Swedish preschools. Early Child Development and Care, 185(4), 578–
593. https://doi.org/10.1080/03004430.2014.940931 

Alsobrook, L. (2014). Are we our fictions? The narrative boundaries of self. Technoetic Arts: 
A Journal of Speculative Research, 12(2–3), 337–346. 

Anttila, E., Bresler, L., Juntunen, M.-L., Löytönen, T., Rouhiainen, L., Räsänen, ... Wester-
lund H. & Väkevä, L. (2011). Johdanto. Teoksessa Taiteen jälki: Taidepedagogiikan 
polkuja ja risteyksiä (s. 5–11). Helsinki: Teatterikorkeakoulu. 

Anttila, L. (1989). Maata etsimässä. Teoksessa Synnyt: Nykytaiteen lähteitä (s. 79–114). 
Helsinki: Nykytaiteen museo. 

Anttila, P. (1998). Tutkimuksen taito ja tiedon hankinta: Taito-, taide- ja muotoilualojen 
tutkimuksen työvälineet. Helsinki: Akatiimi.  

Arkio, T, (1981). Seminaarin avaus. Teoksessa T. Siltanen (toim.), Taiteilija: Mielikuvat ja 
todellisuus (s. 9–15). Seminaari 25.1.-26.1.1981. Helsinki: Nykytaiteen museo. 

Arnheim, R. (1999). Buildings and human figures aware of each other. Leonardo, 32(3), 
197–198. 

Bach, H. (2007). Composing a visual narrative inquiry. Teoksessa J. Clandinin (toim.), 
Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology (s. 280–308). Thousand Oaks, 
CA: Sage. 

Backman, J. (2010). Heidegger ja fenomenologian asia. Teoksessa T. Miettinen, S. Pulkki-
nen & J. Taipale (toim.), Fenomenologian ydinkysymyksiä (s. 60–78). Helsinki: Gau-
deamus. 

Backman, J. & Himanka, J. (2014). Fenomenologia. Haettu osoitteesta http://filoso-
fia.fi/node/2712#Muita%20fenomenologian%20klassikkotekstej%C3%A4%20suo-
mennoksineen  



264 

Baddeley, J. & Singer, J. (2007). Charting the life story’s path: Narrative identity across the 
life span. Teoksessa D. J. Clandinin (toim.), Handbook of narrative inquiry: Mapping 
a methodology (s. 177–202). Thousand Oaks, CA: Sage. 
https//doi.org/10.4135/9781452226552 

Baggesen, L. (2012). Please, do (not) disturb. The Teaching Artist Journal, 10(1), 24. 
Bahun-Radunovic, S. & Rajan, V. J. (2009). Introduction the feminine gaze: Looking back 

and across the landscape of myth. Teoksessa V. J. Rajan & S. Bahun-Radunovic (toim.), 
From word to canvas: Appropriations of myth in women’s aesthetic production (s. 1–
10). Newcastle upon Tyne, England: Cambridge Scholars. 

Bain A. (2004). Female artistic identity in place: The studio. Social & Cultural Geography, 
5(2), 171–193. https://doi.org/10.1080/14649360410001690204 

Balinisteanu, T. (2009). The persephone figure in Eavan Boland’s ”The Pomegranate” and 
Liz Lochhead’s ”Lucy’s Diary”. Teoksessa V. J. Rajan & S. Bahun-Radunovic (toim.), 
From word to canvas: Appropriations of myth in women’s aesthetic production (s. 23–
51). Newcastle upon Tyne, England: Cambridge Scholars.  

Banfield, J. & Burgess M. (2013). A phenomenology of artistic doing: Flow as embodied 
knowing in 2D and 3D professional artists. Journal of Phenomenological Psychology, 
44, 60–91. https://doi.org/10.1163/15691624-12341245 

Bardy, M. (1998a). Johdanto. Teoksessa M. Bardy (toim.), Taide tiedon lähteenä (s. 4–10). 
Jyväskylä: Atena.  

Bardy, M. (1998b). Mieli liikkeessä – Käynti Outi Heiskasen taloissa ja kuvissa. Teoksessa 
M. Bardy (toim.), Taide tiedon lähteenä (s. 53–60). Jyväskylä: Atena. 

Barone, T. & Eisner, E. W. (2006). Arts-based educational research. Teoksessa J. L. Green, 
G. Camilli & P. B Elmore (toim.), Handbook of complementary methods in education 
research (s. 95–110). Washington, DC: American Educational Research Association.  

Barthes, R. (1988). Elements of semiology (13. p.). New York, NY: Noonday Press. 
Barthes, R. & Heath, S. (1977). Image, music, text. New York, NY.: Hill and Wang. Haettu 

osoitteesta https://grrrr.org/data/edu/20110509-cascone/Barthes-image_music_text.pdf 
Barton, G. M., Baguley, M. & MacDonald, A. (2013). Seeing the bigger picture: Investigat-

ing the state of the arts in teacher education programs in Australia. Australian Journal 
of Teacher Education, 38(7), 74–90. https://doi.org/10.14221/ajte.2013v38n7.5  

Beardsley, M. C. (1987). Esteettinen näkökulma. Teoksessa M. Lammenranta & A. Haapala 
(toim.), Taide ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. 

Bell, D. (2002). Person and place: Making meaning of the art of Australian indigenous 
women. Feminist Studies, 28(1), 95–127. https://doi.org/10.2307/3178496 

Benjamin, S. (2009). Blue like me. Teoksessa V. J. Rajan & S. Bahun-Radunovic (toim.), 
From word to canvas: Appropriations of myth in women’s aesthetic production (s. 11–
22). Newcastle upon Tyne, England: Cambridge Scholars.  

Benson C. (2013). Acts not tracts: Why a complete psychology of art and identity must be 
neuro-cultural. Teoksessa T. Roald & J. Lang (toim.), Art and identity: Essays on the 
aesthetic creation of mind (s. 39–66). Amsterdam, Netherlands: Editions Rodopi. 



265 

Bergum, V. & Godkin, D. (2008). Nursing research and the transformative value of art. Te-
oksessa J. G. Knowles & A. L. Cole, Handbook of the arts in qualitative research: 
Perspectives, methodologies, examples, and issues (s. 603–613). Los Angeles, CA: 
Sage.  

Berk, S. (2015). The ABC’s of art teacher professional identity: An a/r/tographic investiga-
tion into the interstitial spaces. Haettu osoitteesta https://www.researchgate.net/publi-
cation/283986253_The_ABC%27s_of_Art_Teacher_Professional_Identity_An_Arto-
graphic_Investigation_into_the_Interstitial_Spaces  

Borgmann, A. (1984). Technology and the character of contemporary life: A philosophical 
inquiry. Chicago, IL: Chicago University Press. 

Boydston, J. A., Levine, B. & Baysinger, P. (toim.). (1988). John Dewey: The later works, 
1925–1953: Volume 1, 1925: Experience and nature (Repr.). Carbondale, IL: Southern 
Illinois University Press.  

Boydston, J. A. & Simon, H. F. (toim.). (1989). John Dewey: The later works, 1925–1953: 
Volume 10, 1934. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press. 

Brandom, R. (2003). Dasein – Tematisoiva oleva. Teoksessa L. Kakkori (toim.), Katseen 
tarkentaminen (s. 42–68). Jyväskylä: Kopijyvä.  

Brouillette, L. & Jennings, L. (2010). Helping children cross cultural boundaries in the bor-
derlands: Arts program at freese elementary in San Diego creates cultural bridge. Jour-
nal for Learning through the Arts, 6(1), 21–23. Haettu osoitteesta http://escholar-
ship.org/uc/item/1kf6p9th  

Bruner, J. (1987). Life as narrative. Social Research 54(1), 11–32. Haettu osoitteesta 
https://ewasteschools.pbworks.com/f/Bruner_J_LifeAsNarrative.pdf 

Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. Critical inquiry, 18, 1–21. 
Bruner, J. (1996). The culture of education. London, England: Harvard University Press. 
Bruner, J. S. (1987). Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA: Harvard University 

Press.  
Buber, M. (1993). Minä ja sinä. Helsinki: WSOY.  
Burgin, V. (1989). Taideteorian loppu. Jyväskylä: Gummerus. 
Burnaford, G. (2006). Moving toward a culture of evidence: Documentation and action re-

search inside CAPE veteran partnerships – Veteran partnerships report 2005–2006. 
Haettu osoittesta http://www.capeweb.org/wp-content/uploads/2011/05/moving.pdf 

Cannatella, H. (2007). Place and being. Educational Philosophy and Theory, 39(6), 622–
632. https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2007.00319.x 

Carter, M. R. & Irwin, R. L. (2014). Between signification and illumination: Unfolding un-
derstandings of an a/r/tographical turn on practicum. International Journal of Education 
& the Arts, 15(3), 1–20. Haettu osoitteesta https://eric.ed.gov/?q=identity+and+vis-
ual+art+&pr=on&ft=on&ff1=subVisual+Arts&id=EJ1035989 

Casian, S. (2018). (Re) thinking emotions in visual education activities: Students’ experi-
ences. International Journal of Art & Design Education, 37(3), 399–412. 
https://doi.org/10.1111/jade.12141  



266 

Cattaneo, J. (2013). The “creative arts Patchwork Project”: An alternative to the academic 
essay. Journal of Writing in Creative Practice, 6(2), 169–186. 
https://doi.org/10.1386/jwcp.6.2.169_1 

Cerkez, B. T. (2014). Perceptual literacy and the construction of significant meanings within 
art education. International Journal of Art & Design Education, 33(2), 272–285. 
https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2014.01770.x  

Chang, N. & Cress, S. (2014). Conversations about visual arts: Facilitating oral language. 
Early Childhood Education Journal, 42(6), 415–422. https://doi.org/10.1007/s10643-
013-0617-2 

Chao T. (2014) Photo-elicitation/photovoice interviews to study mathematics teacher iden-
tity. Teoksessa J.-J. Lo, K. R. Leatham & L. R. Van Zoest (toim.), Research trends in 
mathematics teacher education (s. 93–113). Research in mathematics education series. 
Cham, Switzerland: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02562-9_6 

Chapman, S. N. (2015). Arts Immersion: Using the arts as a language across the primary 
school curriculum. Australian Journal of Teacher Education, 40(9), 85–101. 
https://doi.org/10.14221/ajte.2015v40n9.5  

Chilton, G. (2013). Art therapy and flow: A review of the literature and applications. Art 
Therapy, 30(2), 64–70. 

Clandinin, D. & Connelly, F. (1998). Personal experience methods. Teoksessa N. K. Denzin 
& Y. S. Lincoln (toim.), Collecting and interpreting qualitative materials (s. 150–178). 
Thousand Oaks, CA: Sage.  

Clandinin. J. (2007). Situating narrative inquiry. Teoksessa D. J. Clandinin (toim.), Hand-
book of narrative inquiry: Mapping a methodology (s. 1–2). Thousand Oaks, CA: Sage. 
https://doi.org/10.4135/9781452226552  

Collanus, M., Kairavuori, S. & Rusanen, S. (2012). The identities of an arts educator: Com-
paring discourses in three teacher education programmes in Finland. International Jour-
nal of Education Through Art, 8(1), 7–21. Haettu osoitteesta  
https://doi.org//10.1386/eta.8.1.7_1 

Collins, A. (2016). Generalist pre-service teacher education, self-efficacy and arts education: 
An impossible expectation? International Journal of Education & the Arts, 17(26), 1–
23. Haettu osoitteesta http://www.ijea.org/v17n26/ 

Connelly, F. & Clandinin, D. (1990). Stories of experience and narrative inquiry. Educa-
tional Researcher, 19(5), 2–14. https://doi.org/10.3102/0013189X019005002 

Crick, R. D. & Grushka, K. (2009). Signs, symbols and metaphor: Linking self with text in 
inquiry-based learning. Curriculum Journal, 20(4), 447–464. 
https://doi.org/10.1080/09585170903425069 

Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the psychology of discovery and inven-
tion. New York, NY: Harper Perennial. 

Cupchik G. C. (2013). Am, therefore I think, act, and express both in life and in art. Teok-
sessa T. Roald & J. Lang (toim.), Art and identity: Essays on the aesthetic creation of 
mind (s. 67–92). Amsterdam, Netherlands: Editions Rodopi. 



267 

Danto, A. (1964). The artworld. The Journal of Philosophy, 61(19), 571–584. American 
Philosophical Association Eastern Division Sixty-First Annual Meeting (October 15, 
1964). Haettu osoitteesta http://faculty.georgetown.edu/irvinem/visualarts/Danto-
Artworld.pdf  

Danto, A. (1991). Taiteen nykyhetki: Mietteitä ja kohtaamisia. Helsinki: Taide.  
Deleuze, G., Smith, D. & Greco, M. (1997). Literature and life. Critical Inquiry, 23(2), 225–

230. https://doi.org/10.1086/448827 
Denzin, K. N. (2008). Interpretive biography. Teoksessa J. G. Knowles & A. L. Cole. Hand-

book of the arts in qualitative research: Perspectives, methodologies, examples, and 
issues (s. 117–126). Los Angeles, CA: Sage. 

Denzin, N. K. (1989). Qualitative research methods: Interpretive biography. Thousand 
Oaks, CA: Sage. https://doi.org/10.4135/9781412984584 

Dewey, J. (1980). Art as experience. New York, NY: Putnam. 
Dewey, J. (2010). Taide kokemuksena. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura ry. 
Dickie, G. (1981). Estetiikka: Tutkimusalue, käsitteitä ja ongelmia. Hämeenlinna: Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura.  
Dufrenne, M. (2000). Intentionaalisuus ja estetiikka. Teoksessa A. Haapala & M. Lehtinen 

(toim.), Elämys, taide, totuus: Kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta (s. 27–39). 
Helsinki: Yliopistopaino. 

Eaton, M. (1995). Estetiikan ydinkysymyksiä. Jyväskylä: Gummerus.  
Efland, A. D., Freedman, K. & Stuhr, P. (1998). Postmoderni taidekasvatus. Eräs lähesty-

mistapa opetussuunnitelmaan. Taideteollinen korkeakoulu. Taidekasvatuksen osasto.  
Eisner, E. (2008) Art and knowledge. Teoksessa J. Knowles & A. Cole (toim.), Handbook 

of the arts in qualitative research: Perspectives, methodologies, examples, and issues 
(s. 3–12). Los Angeles, CA: Sage. 

Eldridge, R. (2009). Johdatus taiteen filosofiaan. Helsinki: Hakapaino. 
Ellis, C. & Bochner, A. P. (2000). Autoethnography, personal narrative, reflexivity: Re-

searcher as subject. Teoksessa N. Denzin & Y. Lincoln (toim.), Handbook of qualitative 
research (s. 733–768). Thousand Oaks, CA: Sage.  

Erkkilä, J. (2012). Tekijä on toinen: Kuinka kuvallinen dialogi syntyy. Taiteen laitos. Hel-
sinki: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.  

Eskola, J. & Suoranta, J. (1998). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 
Estola, E. Uitto, M. & Syrjälä, L. (2017). Elämäkertahaastattelu. Teoksessa M. Hyvärinen, 

P. Nikander & J. Ruusuvuori (toim.), Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: 
Vastapaino. 

Flick, U. (1998). An introduction to qualitative research. London, England: Sage.  
Franco, M., Ward, A. & Unrath, K. (2015). Artmaking as meaning-making. Art Education 

68(5), 28–33. 
Funch, B. (2013). Art and personal integrity. Teoksessa T. Roald & J. Lang (toim.), Art and 

identity: Essays on the aesthetic creation of mind (s. 167–198). Amsterdam, Nether-
lands: Editions Rodopi. 



268 

Gadamer, H-G. (2000). Kuvataide ja sanataide. Teoksessa A. Haapala & M. Lehtinen (toim.), 
Elämys, taide, totuus: Kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta (s. 39–54). Helsinki: 
Yliopistopaino.  

Gadamer, H-G. (2002). Ymmärtämisen kehästä (s. 66–69). Haettu osoitteesta 
http://www.netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn023-19.pdf 

Gadamer, H-G. (2005). Esipuhe Warheit und Methoden toisen painokseen. Teoksessa J. 
Tontti (toim.), Tulkinnasta toiseen: Esseitä hermeneutiikasta (s. 108–121). Tampere: 
Vastapaino.  

Gammelgard, J. (2013). Reading Proust: The little shock effects of art. Teoksessa T. Roald 
& J. Lang. Art and identity: Essays on the aesthetic creation of mind (s. 113–132). Am-
sterdam, Netherlands: Editions Rodopi. 

Garvis, S. & Pendergast, D. (2010). Supporting novice teachers of the arts. International 
Journal of Education & the Arts, 11(8). Haettu osoitteesta http://www.ijea.org/v11n8/ 

Garvis, S. & Pendergast, D. (2011). An investigation of early childhood teacher self-efficacy 
beliefs in the teaching of arts education. International Journal of Education & the Arts, 
12(9). Haettu osoitteesta http://www.ijea.org/v12n9/ 

Gibson, M., Larson, M. (2007). Visual arts and academic achievement. Journal for Learning 
through the Arts, 3(1), 1–43. Haettu osoitteesta 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1095022.pdf 

Graham M. & Zwirn S. (2010) How being a teaching artist can influence K-12 art education, 
Studies in Art Education, 51(3), 219–232. 
https://doi.org/10.1080/00393541.2010.11518804 

Granö, P. (2000). Taiteilijan lapsuuden kuvat. Lapsuus ja taide samassa hetkessä. Taide-
teollisen korkeakoulun julkaisusarja A 30. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.  

Greenberg, C. (1989). Modernistinen maalaustaide. Teoksessa J. Lintinen (toim.), Modernin 
ulottuvuuksia: Fragmentteja modernista ja postmodernista (s. 133–147). Helsinki: 
Taide.  

Griffin, S. M., Rowsell, J., Winters, K-L., Vietgen, P., McLauchlan, D. & McQueen-Fuentes, 
G. (2017). A reason to respond: Finding agency through the arts. International Journal 
of Education & the Arts, 18(25), 1–24. Haettu osoitteesta http://www.ijea.org/v18n25/. 

Grigaliunaite, G. (2013). Refleksija kaip edukacinis meninio ugdymo(si) budas [Reflection 
as a method of educational art (self-)education]. Spaces of Creation, (19), 58–69. Haettu 
osoitteesta https://search.proquest.com/docview/1643137197?accountid=13031 

Grushka, K. (2009). Meaning and identities: A visual performative pedagogy for socio-cul-
tural learning. The Curriculum Journal, 20(3), 237–251. 
https://doi.org/10.1080/09585170903195860 

Grönfors, M. (1982). Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Juva: WSOY. 
Grönfors, M. (2001). Ikkunoita tutkimusmetodeihin. Jyväskylä: PS- Kustannus.  
Grönholm, I. & Piironen, L. (1998). Taidekasvatuksen haasteet ensi vuosituhannella. Teok-

sessa E. Korkeakoski (toim.), Lasten ja nuorten taidekasvatuksen tuloksellisuus: Virik-
keitä ja perusteita peruskoulun ja lukion taidekasvatuksen arviointiin (s. 17–32). Hel-
sinki: Opetushallitus. 



269 

Gumbrecht H. (2013). Steady admiration in an expanding present: On our new relationship 
to classics. Teoksessa T. Roald & J. Lang (toim.), Art and identity: Essays on the aes-
thetic creation of mind (s. 199–212). Amsterdam, Netherlands: Editions Rodopi. 

Haapala, A. & Lehtinen, M. (2000). Johdanto: Katsaus fenomenologian syntyyn ja kehityk-
seen Saksassa ja Ranskassa. Teoksessa A. Haapala & M. Lehtinen (toim.), Elämys, 
taide, totuus: Kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta (s. vii–lxi). Helsinki: Yliopis-
topaino. 

Haapala, A. & Pulliainen, U. (1998). Taide ja kauneus: Johdatus estetiikkaan. Helsinki: Kir-
japaja.  

Haapala, A. (1987). Taide ja taiteen tehtävät. Synteesi: Taiteidenvälisen tutkimuksen aika-
kauslehti, 6(4), 69–76. Helsinki: Hakapaino.  

Haapala, A. (2000). Maailmassa-oleminen ja taiteilijan eksistenssi: Askeleita eksistentiaali-
seen estetiikkaan. Teoksessa A. Haapala & M. Lehtinen (toim.), Elämys, taide, totuus: 
Kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta (s. 121–156). Helsinki: Yliopistopaino. 

Haapala. A. (1991). Taiteilija: Mielikuvien todellisuus. Teoksessa T. Siltanen (toim.), Tai-
teilija: Mielikuvat ja todellisuus (s. 83–94). Seminaari 25.–26.1.1991. Helsinki: Nyky-
taiteen museo. 

Hall, S., Lehtonen, M. & Herkman, J. (1999). Identiteetti. Tampere: Vastapaino.  
Hamm, K. (2003). Tutkimus taiteellisessa työskentelyssäni. Teoksessa J. Varto, M. Saarni-

vaara & H. Tervahattu (toim.), Kohtaamisia taiteen ja tutkimisen maastoissa (s. 94–97). 
Hamina: Akatiimi. 

Hargreaves, D., MacDonald, R. & Miell, D. (2017). The changing identity of musical identi-
ties. Teoksessa R. MacDonald, D. Hargreaves & D. Miell (toim.), Handbook of musical 
identities (s. 3–26). Oxford, England: Oxford University Press.  

Hatfield, C., Montana, V. & Deffenbaugh, C. (2015). Artist/art educator: Making sense of 
identity issues. Art Education, 59(3), 42–47. 
https://doi.org/10.1080/00043125.2006.11651594 

Hautamäki, I. (2010). Nykytaide ja hermeneuttinen filosofia. Haettu osoitteesta http://filoso-
fia.fi/node/5072 

Heather, M. (2013). Making meaningful: Intention in children’s art making. International 
Journal of Art & Design Education, 32(1), 6–17. https://doi.org/10.1111/j.1476-
8070.2013.01719.x. 

Heidegger, M. (1996). Taideteoksen alkuperä (H. Sivenius, suom.). Helsinki: Taide. (Alku-
teos Der Ursprung des Kunstwerkes julkaistu 1936) 

Heidegger, M. (2000). Oleminen ja aika (R. Kupiainen, suom.). Tampere: Vastapaino. (Al-
kuteos Sein und Zeit julkaistu 1927) 

Heikkinen, H. L. T. (2000). Tarinan mahti: Narratiivisuuden teemoja ja muunnelmia. Tiede-
politiikka, (4), 47–58. Haettu osoitteesta http://elektra.helsinki.fi/se/t/0782-
0674/25/4/tarinanm.pdf 

Heikkinen, H. L. T. (2001a). Narratiivinen tutkimus – Todellisuus kertomuksena. Teoksessa 
R. Valli & J. Aaltola (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin II (s. 116–122). Jyväskylä: 
PS-Kustannus.  



270 

Heikkinen, H. L. T. (2001b). Toimintatutkimus, tarinat ja opettajaksi tulemisen taito: Nar-
ratiivisen identiteettityön kehittäminen opettajankoulutuksessa toimintatutkimuksen 
avulla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  

Heikkinen, H. L.T. & Syrjälä, L. (2006). Tutkimuksen arviointi. Teoksessa H. L. T. Heikki-
nen, E. Rovio, L. & Syrjälä (toim.), Toiminnasta tietoon: Toimintatutkimuksen mene-
telmät ja lähestymistavat (s. 144–162). Helsinki: Kansanvalistusseura. 

Heikkinen, H. L.T., Huttunen, R., Niklas, K. & Tynjälä, P. (2005). Kartta kasvatustieteen 
maastosta. Kasvatus, 36(5), 340–354. 

Heikkinen, H.L.T. (2002a). Opettajuus narratiivisena identiteettinä. Teoksessa A. Eteläpelto 
& P. Tynjälä (toim.), Oppiminen ja asiantuntijuus: Työelämän ja koulutuksen näkökul-
mia (s. 275–290). Helsinki: Kirjayhtymä.  

Heikkinen, H.L.T. (2002b) Whatever is narrative research? Teoksessa R. Huttunen, H. L. T. 
Heikkinen & L. Syrjälä (toim.), Narrative research: Voices of teachers and philoso-
phers (s. 13–28). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

Herman, D. (2002). Story logic: Problems and possibilities of narrative. Lincoln: University 
of Nebraska Press.  

Herman, D. (2009). Basic elements of narrative. Malden, MA: Wiley-Blackwell. 
Herman, L. & Vervaeck, B. (2005). Handbook of narrative analysis. Lincoln, NE: Univer-

sity of Nebraska Press.  
Higgs, G. (2008). Knowing the self through arts. Teoksessa J. G. Knowles & A. L. Cole 

(toim.), Handbook of the arts in qualitative research: Perspectives, methodologies, ex-
amples, and issues (s. 545–556). Los Angeles, CA: Sage.  

Higonnet, A. (2009). Making babies, painting bodies: Women, art, and Paula Modersohn-
Becker’s productivity. Woman’s Art Journal, 30(2), 15–21. 

Hiltunen, M. & Jokela, T. (2001). Täälläkö taidetta? Johdatus yhteisölliseen taidekasvatuk-
seen. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja D 4. Vantaa: VSL opintokeskus. 

Hiltunen, M. & Mannerkoski, O. (1997). Johdanto: Onko taiteilla väliä? Teoksessa M. Hil-
tunen & O. Mannerkoski (toim.), Synestesia – Onko taiteilla väliä? (s. 7–14). Lapin 
yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C 8. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

Hiltunen, M. (2009). Yhteisöllinen taidekasvatus: Performatiivisesti pohjoisen sosiokulttuu-
risissa ympäristöissä. Acta Universitatis Lapponiensis 160. Rovaniemi: Lapland Uni-
versity Press. 

Himanka, J. (2002). Se ei sittenkän pyöri: Johdatus mannermaiseen filosofiaan. Helsinki: 
Tammi. 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (1991). Teemahaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino.  
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2000). Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käy-

täntö. Helsinki: Helsinki University Press. 
Hirvonen, A. (2003). Pikkupianisteista musiikin ammattilaiseksi: Solistisen koulutuksen mu-

siikinopiskelijat identiteettinsä rakentajina (Väitöskirja). Kasvatustieteiden tiedekunta, 
kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Oulu: Oulun yliopisto. 

Hogan, S. (2013). Your body is a battleground: Art therapy with women. The Arts in Psy-
chotherapy, 40(4), 415–419. https://doi.org/10.1016/j.aip.2013.05.003 



271 

Hogan, S. (2015). Mothers make art: Using participatory art to explore the transition to 
motherhood. Journal of Applied Arts & Health 6(1), 23–32. https://doi.org/ 
10.1386/jaah.6.1.23_1 

Hoikkala, T. & Paju, P. (2008). Entä nuoremmat sukupolvet? Sukupolvitutkimus ja nuori-
sopolitiikka. Teoksessa S. Purhonen, T. Hoikkala & J. P. Roos (toim.), Kenen sukupol-
veen kuulut? Suurten ikäluokkien tarina (s. 270–294). Helsinki: Gaudeamus. 

Honkonen, R. (1995). Elämäkerrallinen lähestymistapa opiskelijatutkimuksen menetelmänä. 
Teoksessa J. Nieminen (toim.), Menetelmävalintojen viidakossa: Pohdintoja kasvatuk-
sen tutkimuksen lähtökohdista (167–192). Tampere: Tampereen yliopisto. 

Honnef, K. (1990). Nykytaide. Köln, Germany: Benedikt Taschen. 
Honour H. & Fleming J. (1991). Maailman taiteen historia. Helsinki: Otava.  
Hopfener, B. (2014). Qiu Zhijie’s self-conception as an artist – Doing art in a critical histor-

ical and transcultural perspective. Journal of Art Historiography 10(1), 1–23. Haettu 
osoitteesta https://doaj.org/article/be6208d0b9b64e27a3913325c1fd2dd9 

Hopkins, L. (2008). Women`s studies and arts-informed research: Some australian examples. 
Teoksessa J. G. Knowles & A. L. Cole (toim.), Handbook of the arts in qualitative 
research: Perspectives, methodologies, examples, and issues. (s. 557–568). Los Ange-
les, CA: Sage. 

Houessou, J. (2010). Teoksen synty: Kuvataiteellista prosessia sanallistamassa. Helsinki: 
Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu. Haettu osoitteesta https://shop.aalto.fi/me-
dia/attachments/6866f/Houessou.pdf 

Huang, Y. (2012). The digital sublime: Lessons from Kelli Connell’s double life. The Jour-
nal of Aesthetic Education, 46(4), 70–79. https://doi.org/10.5406/jaesteduc.46.4.0070 

Huotelin, H. (1992). Elämäkertatutkimuksen metodologiset ratkaisut. Kasvatustieteiden tie-
dekunnan tutkimuksia, Sosiologia 46. Joensuu: Joensuun yliopisto. 

Husserl, E. (1995). Fenomenologian idea (J. Himanka, J. Hämäläinen & H. Sivenius, suom.). 
Helsinki: Loki-kirjat. (Alkuteos Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänome-
nologischen Philosophie julkaistu 1913) 

Huuhtanen, P. (1984). Mitä on taidekasvatus? Taidekasvatuksen laitos. Julkaisu 7. Jyväs-
kylä: Jyväskylän yliopisto. 

Hyry, E. K. (2002). Matti Raekallio ja opettamisen polyfonia (Lisensiaatintyö). Kasvatus-
tieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, musiikkikasvatus. Oulu: Oulun yliopisto. 

Hyvärinen, M. (2006a). Kertomuksen tutkimus. Haettu osoitteesta http://www.uta.fi/yky/yh-
teystiedot/henkilokunta/mattikhyvarinen/index/Kerronnallinen%20tutkimus.pdf 

Hyvärinen, M. (2006b). Acting, thinking, and telling: Anna Blumeʼs dilemma in Paul Aus-
terʼs In the Country of Last Things. Haettu osoitteesta http://www.uta.fi/yky/yhteystie-
dot/henkilokunta/mattikhyvarinen/index/PA.Hyv%C3%A4rinen.pdf 

Hyvärinen, M. (2006c). Towards a conceptual history of narrative. COLLeGIUM: Studies 
across disciplines in the humanities and social sciences, Volume 1: The travelling con-
cept of narrative. Haettu osoitteesta http://hdl.handle.net/10138/25742 

 



272 

Hyvärinen, M. (2012). ”Against narrativity” reconsidered. Teoksessa G. Rossholm & C. Jo-
hansson (toim.), Disputable core concepts of narrative theory (s. 327–346). Bern, Swit-
zerland: Peter Lang. https://doi.org/10.3726/978-3-0351-0394-6  

Hyvärinen, M. (2017). Haastattelun maailma. Teoksessa M. Hyvärinen, P. Nikander & J. 
Ruusuvuori (toim.), Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino. 

Hyvärinen, M. & Löyttyniemi V. (2005). Kerronnallinen haastattelu. Teoksessa J. Ruusu-
vuori, L. Tiittula & T. Aaltonen. Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 
Tampere: Vastapaino.  

Hyvönen, L. (2001). Taidekasvatuksen teoriaa etsimässä. Teoksessa A. Puurula (toim.), 
Taito- ja taidekasvatuksen tutkimuksia: Kasvatustieteen päivien teemaryhmän esitelmät 
2000 (s. 13–29). Helsinki: Hakapaino. 

Hyvönen, L. (2004). Kokemisen ja tietämisen välissä. Teoksessa R. Mäntysalo (toim.), Pai-
kan heijastuksia: Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus ja representaation käsite (s. 69–
90). Jyväskylä: Atena.  

Hägglund, T. (1989). Muistikuvat taiteen takana. Teoksessa Synnyt: Nykytaiteen lähteitä (s. 
11–44). Helsinki: Nykytaiteen museo. 

Hämäläinen, S. (2003). Taidekorkeakoulujen jatkotutkinnot taiteen ja tieteen välimaastossa. 
Teoksessa J. Varto, M. Saarnivaara & H. Tervahattu (toim.), Kohtaamisia taiteen ja 
tutkimisen maastoissa (s. 60–69). Hamina: Akatiimi. 

Hänninen, V. (1999). Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Tampereen yliopistopaino.  
Ihanus, J. (1999). Minäkertomukset. Teoksessa J. Ihanus (toim.), Kulttuuri ja psykologia (s. 

241–259). Helsinki: Yliopistopaino.  
Ingarden, R. (2000). Fenomenologinen estetiikka: Yritys rajata sen ala. Teoksessa A. Haa-

pala & M. Lehtinen (toim.), Elämys, taide, totuus: Kirjoituksia fenomenologisesta es-
tetiikasta (s. 1–26). Helsinki: Yliopistopaino.  

Irwin, R. (2007). Prelude: Plumbing the depths of being fully alive. Teoksessa International 
handbook of research in arts education, Part 2 (s. 1401–1404). Dordrecht, Netherlands: 
Springer. 

Jaatinen, P. (2015). Rethinking visual art practice in relation to well-being: A conceptual 
analysis (Väitöskirja). Jyväskylä: University of Jyväskylä. Haettu osoitteesta 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6240-1 

Jahrmann M. (2015). Deep Play: Arts experiments as strategies of participative research. 
Journal for Research Cultures, 1(1), 1–21). Haettu osoitteesta https://researchcul-
tures.com/issues/1/deep-play.html 

Jalava, M. (2000). Historiallisia arvosteluja 7: Oleminen ja aika. Haettu osoitteesta 
http://www.helsinki.fi/historia/yhdistys/arviot2000/heidegge.htm 

Johnson, M. (2013). Identity, bodily meaning and art. Teoksessa T. Roald & J. Lang (toim.), 
Art and identity: Essays on the aesthetic creation of mind (s. 15–38). Amsterdam, Net-
herlands: Editions Rodopi. 

Jokela, T. (2006). Nurkasta ulos – Kuvataiteen opettajankoulutuksen uusia suuntia. Teok-
sessa K. Kettunen, M. Hiltunen, S. Kaitinen & M. Rastas (toim.), Kuvien keskellä (s. 
71–85). Helsinki: LIKE.  



273 

Jokela, T. & Hiltunen, M. (2003). Art pedagogical projects in northern wilderness and vil-
lages. Lifelong Learning in Europe, 8(2), 26–31. 

Junkin, J., Kaimal, G., Terry, J. and Smith, K. (2016). The art of growing leaders: Supporting 
identity and leadership development through arts-based self-expression. Journal of Ap-
plied Arts & Health, 7(3), 327–345. https://doi.org/10.1386/jaah.7.3.327_1 

Kaasila, R. (2008). Eri lähestymistapojen integroiminen narratiivisessa analyysissä. Teok-
sessa T. Rantala, S. Paananen, U. Salo, M. Laitinen, T. Uusitalo, S. Tuovila, ... K. E. 
Nurmi. Narratiivikirja: Menetelmiä ja esimerkkejä (s. 41–67). Rovaniemi: Lapin yli-
opistokustannus.  

Kakkori, L. (2014). Hermeneutiikka ja fenomenologia – Hermeneuttis-fenomenologisen tut-
kimusotteen sisäinen problematiikka. Aikuiskasvatus, 29(4), 1–18. Haettu sivulta 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1462679  

Kallio, M. (2005). Kuvataidekasvatuksen lyhyt kuolema. Synnyt/Origins (3), 35–50. Haettu 
osoitteesta http://arted.uiah.fi/synnyt/index3_2005.html 

Kallio, V. (2000a). Estetiikka. Teoksessa Taiteen pikkujättiläinen (s. 135–136). Helsinki: 
WSOY. 

Kallio, V. (2000b). Modernismi. Teoksessa Taiteen pikkujättiläinen (s. 419–420). Helsinki: 
WSOY. 

Kalmanowitz, D. (2013). On the seam: Fiction as truth – What can art do? Journal of Applied 
Arts & Health, 4 (1), 37–47. https://doi.org/10.1386/jaah.4.1.37_1  

Kant, I. (2013). Puhtaan järjen kritiikki. Toinen osa. Transsendentaalinen logiikka. (M. Nik-
karla & K. Ranki, suom.). Helsinki: Gaudeamus. 

Kant, I. & Pitkänen, R. (2018). Arvostelukyvyn kritiikki. Helsinki: Gaudeamus.  
Karisto, A. (1998). Rajankäyntiä – Kognitiivisen, esteettisen ja moraalisen suhteista. Teok-

sessa M. Bardy (toim.), Taide tiedon lähteenä. (s. 63–80). Jyväskylä: Atena.  
Karlsson, M. (2013). Emotional identification with teacher identities in student teachers’ 

narrative interaction. European Journal of Teacher Education, 36(2), 133–146. 
https://doi.org/10.1080/02619768.2012.686994 

Karskela, V. (2009). Kulttuurin ja taiteen asema yhteiskunnassa. Työterveyslääkäri, 27(2), 
76–78. Haettu osoitteesta http://www.ebm-guidelines.com/dtk/shk/avaa?p_artik-
keli=ttl00615 

Kay, S. (2008). Nurturing visual arts talent. Gifted Child Today, 31(4), 19–23. 
Kelchtermans, G. (1993). Getting the story, understanding the lives: From career stories to 

teachers’ professional development. Teaching and Teacher Education, 9(5/6), 443–456. 
Kenny, A., Finneran, M. & Mitchell, E. (2015). Becoming an educator in and through the 

arts: Forming and informing emerging teachers’ professional identity. Teaching and 
Teacher Education, 49(1), 159–167. https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.03.004 

Kiljunen, S. (2001). Kuvataiteellinen tutkimus. Teoksessa S. Kiljunen & M. Hannula (toim.), 
Taiteellinen tutkimus (s. 15–28). Helsinki: Kuvataideakatemia. 

Kim, J. & Wiehe-Beck, A. (2016). Understanding ”the other” through art: Fostering narra-
tive imagination in elementary students. International Journal of Education & the Arts, 
17(2), 1–34. Haettu osoitteesta http://www.ijea.org/v17n2/ 

Kinnunen, A. (1969). Esteettisestä elämyksestä. Porvoo: WSOY. 



274 

Kirby, A. (2006). The death of postmodernism and beyond. Philosophy Now, 58(Novem-
ber/December). Haettu osoitteesta https://philosophynow.org/is-
sues/58/The_Death_of_Postmodernism_And_Beyond  

Kiviranta, K. (1995). Giorgin fenomenologisen psykologian metodi laadullisen tutkimuksen 
apuvälineenä. Teoksessa J. Nieminen (toim.), Menetelmävalintojen viidakossa: Poh-
dintoja kasvatuksen tutkimuksen lähtökohdista (s. 91–106). Kasvatustieteiden laitos. 
Julkaisusarja B 13. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Koivunen, H. (1998). Hiljainen tieto luovuuden lähteenä. Teoksessa M. Bardy (toim.), Taide 
tiedon lähteenä (s. 201–219). Jyväskylä: Atena. 

Kokko K. (2010). Keski-iän määrittelyä ja kuvailua. Teoksessa L. Pulkkinen & K. Kokko 
(toim.), Keski-ikä elämänvaiheena (s. 1–4). Jyväskylän yliopiston psykologian julkai-
suja 352. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Haettu osoitteesta 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3894-9  

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and devel-
opment. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Kosmala, K. (2011). Temporality and alteration of social boundaries in the making of an art 
installation. Creative Industries Journal, 4(1), 53–69. 
https://doi.org/10.1386/cij.4.1.53_1 

Kossuth, J. (1990). Art after philosophy – Taide filosofian jälkeen. Teoksessa A. Mäkelä 
(toim.), Mitä on käsitetaide? (s. 89–90). Helsinki: Taidehalli. 

Kupiainen, R. (2004). Taiteen ei-teknologinen maailmasuhde. Synnyt/Origins (1), 1–19. Ha-
ettu osoitteesta http://arted.uiah.fi/synnyt/index1_2004.html 

Kupiainen, R. (2005). Heidegger ja faktisuuden hermeneutiikka. Teoksessa J. Tontti (toim.), 
Tulkinnasta toiseen: Esseitä hermeneutiikasta (s. 85–97). Tampere: Vastapaino. 

Kusch, M. (1986). Ymmärtämisen haaste: Johdanto filosofiseen hermeneutiikkaan (Lisen-
siatintyö). Humanistinen tiedekunta. Oulu: Oulun yliopisto. 

Kuusamo, A. (1987). Symbolien käsitteen kaksi puolta: Symbolien tulkinnasta kuvantutki-
muksessa. Synteesi: Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti, 6(1), 18–43. Helsinki: 
Hakapaino. 

Køppe, S. (2013). Sense, modality, and aesthetic experience. Teoksessa T. Roald & J. Lang 
(toim.), Art and identity: Essays on the aesthetic creation of mind (s. 93–112). Amster-
dam, Netherlands: Editions Rodopi. 

Labov, W. (2001). Uncovering the event structure of narrative. Haettu osoitteesta 
http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/uesn.pdf  

Labov, W. (2002). Ordinary events. Haettu osoitteesta http://www.ling.up-
enn.edu/~wlabov/Papers/OE.pdf 

Labov, W. (2006). Narrative pre-construction. Haettu osoitteesta 
http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/Papers/NPC.pdf 

Labov W. (2011). Oral narratives of personal experience. Haettu osoitteesta 
http://www.ling.upenn.edu/~wlabov/Papers/FebOralNarPE.pdf 

Laine, T. (1993). Aistisuus, kehollisuus ja dialogisuus: Ludwig Feuerbachin filosofian läh-
tökohtia ja niiden kehitysnäkymiä 1900-luvun antropologisesti suuntautuneessa feno-
menologiassa (Väitöskirja). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.  



275 

Laine, T. (2001). Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Kirjassa 
J. Aaltola & R. Valli (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin II: Näkökulmia aloittele-
valle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (s. 26–43). 
Jyväskylä: PS- Kustannus. 

Laitinen, S. (2003). Hyvää ja kaunista: Kuvataideopetuksen mahdollisuuksia nuorten esteet-
tisen ja eettisen pohdinnan tukena. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu A 39. Jyväs-
kylä: Gummerus. 

Laukka, M. (1998). Leikki leikin vuoksi, mutta taiteen tähden. Teoksessa M. Bardy (toim.), 
Taide tiedon lähteenä (s. 19–23). Jyväskylä: Atena. 

Lee, S. Y. (2013). ”Flow” in art therapy: Empowering immigrant children with adjustment 
difficulties. Art Therapy, 30(2), 56–63. 

Lehtinen, M. (2000). Esteettinen reduktio: Kantin makuteoria fenomenologian valossa. Te-
oksessa A. Haapala & M. Lehtinen (toim.), Elämys, taide, totuus: Johdatus fenomeno-
logiseen estetiikkaan (s. 55–92). Helsinki: Yliopistopaino.  

Lehtovaara, M. (1995). Tutkimus ja tutkimuksen tutkimus fenomenologisesta näkökulmasta. 
Teoksessa J. Nieminen (toim.), Menetelmävalintojen viidakossa: Pohdintoja kasvatuk-
sen tutkimuksen lähtökohdista (s.71–90). Tampere: Tampereen yliopisto.  

Lemon, N. & Garvis, S. (2013). What is the role of the arts in a primary school? An investi-
gation of perceptions of pre-service teachers in Autralia. Australian Journal of Teacher 
Education, 38(9), 1–9. Haettu osoitteesta http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1016023.pdf  

Lepistö, V. (1991a). Myyttinen taiteilija ja taiteilijatyypit. Teoksessa T. Siltanen (toim.), 
Taiteilija: Mielikuvat ja todellisuus (s. 61–80). Seminaari 25.–26.1.1991. Helsinki: Ny-
kytaiteen museo. 

Lepistö, V. (1991b). Kuvataiteilija taidemaailmassa: Tapaustutkimus kuvataiteellisen toi-
minnan sosiaalipsykologisista merkityksistä. Tutkijaliiton julkaisusarja 70. Helsinki: 
Priima-Offset.  

Levin, K. (2013). Becoming worthy of what happens to us: Art and subjectivity in the phi-
losophy of Gilles Deleuze. Teoksessa T. Roald & J. Lang (toim.), Art and identity: Es-
says on the aesthetic creation of mind (s. 133–166). Amsterdam, Netherlands: Editions 
Rodopi. 

Liddle, J., Parkinson L. & Sibbritt, D. (2013). Purpose and pleasure in late life: Conceptual-
ising older women’s participation in art and craft activities. Journal of Aging Studies 
27(4), 330–338. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2013.08.002 

Lim, E.-H. (2006). Influences of studio practice on art teachers’ professional identities. Mar-
ilyn Zurmuehlen Working Papers in Art Education, 2006(Article 8). 
https://doi.org/10.17077/2326-7070.1390 

Lindqvist, L. (2006). Taiteilijakoteja. Helsinki: Otava.  
Lintinen, J. (1989). Myrskyisä edistys. Teoksessa J. Lintinen (toim.), Modernin ulottuvuuk-

sia: Fragmentteja modernista ja postmodernista (s. 4–18). Helsinki: Taide.  
Lorimer, M. R. (2011). Arts-infused learning in middle level classrooms. Journal for Learn-

ing Through the Arts, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.21977/D97110003 



276 

Lukkarinen, V. (1998) Taideteos tutkimuskohteena. Teoksessa A. Elovirta & V. Lukkarinen 
(toim.), Katseen rajat: Taidehistorian metodologiaa (s. 207–215). Lahti: Helsingin yli-
opiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 

Lummis, G. W., Morris, J. & Paolino, A. (2014). An investigation of western Australian pre-
service primary teachers’ experiences and self-efficacy in the arts. Australian journal 
of Teacher Education, 39(5), 50–64. Haettu osoitteesta 
http://ro.ecu.edu.au/ajte/vol39/iss5/4 

Luoto, M. (2000). Taide ja totuus Heideggerin ajattelussa. Teoksessa A. Haapala & M. Leh-
tinen (toim.), Elämys, taide, totuus: Kirjoituksia fenomenologisesta estetiikasta (s. 93–
120). Helsinki: Yliopistopaino. 

Lähdesmäki, T., Hurme, P., Koskimaa, R., Mikkola, L. & Himberg, T. (2016). Menetelmä-
polkuja humanisteille. Humanistinen tiedekunta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Ha-
ettu osoitteesta http://www.jyu.fi/mehu 

Löyttyniemi, V. (2004). Kerrottu identiteetti, neuvoteltu sukupuoli: Auscultatio Medici. Mi-
nerva. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Haettu osoitteesta 
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/44894/kerrottu-identiteetti-neuvoteltu-
sukupuoli.pdf 

Löytönen, T. (2015a). Sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdat. Haettu osoitteesta 
http://www.xip.fi/tutkija/0402b.htm  

Löytönen, T. (2015b). Narratiivinen tutkimusote. Haettu osoitteesta http://www.xip.fi/tut-
kija/0402.htm  

Mahsa I. (2015) A closer look at the role of mentor teachers in shaping preservice teachers’ 
professional identity. Teaching and Teacher Education, 52, 1–10. 
https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.08.003  

Malin, H. (2013). Making meaningful: Intention in children’s art making. International 
Journal of Art & Design Education, 32(1), 6–17. 

Mantere, M-H. (1991). Mielen kuvat: Kuvallinen ilmaisu terapeuttisessa kontekstissa. Tai-
deteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 9. Helsinki: VAPK-Kustannus. 

Mantere M-H. (1994). Aistia kokea ymmärtää – Kokemuksellisuus ja taiteellisuus ympäris-
tökasvatuksessa. Teoksessa L. Jääskeläinen & R. Nykänen (toim.), Koulu ympäristön 
vaalijana (s. 18–27). Helsinki: Opetushallitus. 

Marjamäki, M. & Pekkola, P. (2016). Activity Theory – ”Toiminnan teoria”. Haettu osoit-
teesta http://www.cs.tut.fi/~ihtesem/s2006/teoriat/esitykset/MarjamakiPekkola_toi-
minnan%20teoria_061106.pdf 

Marsh, P. Chubb, S., Saber-Sheikh K., Hooker C. & Moore A. (2016). A Gadamerian ap-
proach to interpreting pain: Model-making metaphors through embodied cognitive the-
ory. Digital Creativity, 27(4), 347–357. 
https://doi.org/10.1080/14626268.2016.1250782 

Martinez, U. & Nolte-Yupari, S. (2015). Story bound, map around: Stories, life and learning. 
Art Education, 68(1), 12–18. https://doi.org/10.1080/00043125.2015.11519301  

Matthews, G. (2005). The arts as a metaphor for learning about self: Four stories in a teacher 
narrative. Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies, 3(1), 75–91. 
Haettu osoitteesta https://search.proquest.com/docview/1367097517?accountid=13031  



277 

Mazzarella, M. (2003). Tähtien väliset viivat: Esseitä identiteetistä. Helsinki: Tammi.  
McCarthy, J. Sullivan, P. & Wright, P. (2006). Culture, personal experience and agency. 

British Journal of Social Psychology, 45(2), 421–439. 
Miettinen, T. Pulkkinen, S. & Taipale, J. (2010). Johdanto. Teoksessa T. Miettinen, S. Pulk-

kinen & J. Taipale (toim.), Fenomenologian ydinkysymyksiä (s. 9–24). Helsinki: Gau-
deamus.  

Millward P. & Parton A. (2001) Expression in the visual arts. Evaluation & Research in 
Education, 15(3), 189–196. https://doi.org/10.1080/09500790108666997  

Moon, B. L. (2012). The dynamics of art as therapy with adolescents. Springfield, MA: 
Charles C Thomas. 

Mäkelä, A., Kosuth, J., Väkiparta, K., Aalto-Setälä, M. & Setälä, M. A. (1990). Mitä on 
käsitetaide? Helsinki: Helsingin taidehalli. 

Mäkelä, M. (2003). Saveen piirtyviä muistoja: Subjektiivisen luomisprosessin ja sukupuolen 
representaatioita. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. 

Mäkikoskela, R. (2008). Representaation käsitteestä. Synnyt/Origins (3), 10–24. Haettu 
osoitteesta https://wiki.aalto.fi/display/Synnyt/3-2008?pre-
view=/70792372/71010542/makikoskela.pdf 

Määttänen, P. (1995). Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin. Helsinki: Gaudeamus. 
Määttänen, P. (2005a). Fenomenologia. Haettu osoitteesta http://www.valt.hel-

sinki.fi/kfil/termit/fenomeno.htm 
Määttänen, P. (2005b). Hermeneutiikka. Haettu osoitteesta http://www.valt.hel-

sinki.fi/kfil/termit/hermeneu.htm 
Määttänen, P. (2009). Toiminta ja kokemus: Pragmatistista terveen järjen filosofiaa. Hel-

sinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 
Määttänen, P. (2012). Taide maailmassa: Pragmatistisen estetiikan lähtökohtia. Helsinki: 

Gaudeamus. 
Niemi, I. (1981). Taide ja yhteiskunta. Teoksessa Taiteen tutkimuksen perusteet. Tampereen 

yliopisto, kotimainen kirjallisuus, monistesarja 19. Tampere: Tampereen yliopisto. 
Niikko, A. (2001). Tutkiva opettaja ongelmanratkaisijana. Teoksessa J. Aaltola, R. Valli 

(toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineiston keruu: Virikkeitä 
aloittelevalle tutkijalle (s. 141–156). Jyväskylä: PS- Kustannus.  

Norvasuo, M. (1990). Viisi näkökulmaa luovuuteen. Synteesi: Taiteidenvälisen tutkimuksen 
aikakauslehti, 9(2–3), 100–116. Helsinki: Hakapaino. 

Nykysuomen sanakirja. (1979). Porvoo: WSOY. 
Oesch, E. (2005). Hermeneutiikka tiedonalueiden järjestelmässä – ”Sydämen sanasta” ym-

märtämisen kehälle. Teoksessa J. Tontti (toim.), Tulkinnasta toiseen: Esseitä herme-
neutiikasta (s. 13–34). Tampere: Vastapaino. 

Online etymology dictionary. (2016). Theory. Haettu osoitteesta http://www.ety-
monline.com/index.php?term=theory 

Opetushallitus. (1994). Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994. Helsinki: Opetus-
hallitus. 

Opetushallitus. (2004). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki: Ope-
tushallitus. 



278 

Opetushallitus. (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Haettu osoit-
teesta https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunni-
telman_perusteet_2014.pdf 

Pallasmaa, J. (1996). Mielikuvituksen todellisuus ja aistillinen ajattelu. Teoksessa L. Piiro-
nen & A. Salminen (toim.), Kuvitella vuosisata: Taidekasvatuksen juhlakirja (s. 8–18). 
Taidekasvatuksen osasto. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.  

Patterson, J. (2015). Employing mindfulness via art in education. International journal of 
Education through Art, 11(2), 185–192. https://doi.org/10.1386/eta.11.2.185_1 

Patton, M. (1990). Qualitative evaluation and research methods (s. 169–186). Beverly Hills, 
CA: Sage. Haettu osoitteesta http://legacy.oise.utoronto.ca/research/field-cen-
tres/ross/ctl1014/Patton1990.pdf  

Peltonen, T. & Vähäaho, A. (2002). Elämäntarinallista kuvataidetta peruskoulussa. Elämän-
tarina (1). Suomen elämäntarinayhdistys ry. 

Perttula, J. (1995). Kokemus psykologisena tutkimuskohteena: Johdatus fenomenologiseen 
psykologiaan. Suomen fenomenologinen instituutti. Tampere: Tampereen yliopiston 
jäljennepalvelu. 

Piispa, M. & Salasuo, M. (2014). Taiteilijan elämänkulku: Tutkimus nuorista taiteilijoista 
2000-luvun Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 

Pillen, M. T., Den Brok, P. J. & Beijaard, D. (2013). Profiles and change in beginning teach-
ers’ professional identity tensions. Teaching and Teacher Education, 34, 86–97. 
https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.04.003  

Pinnegar, S. & Daynes, J. (2007). Locating narrative inquiry historically: Thematics in the 
turn to narrative. Teoksessa D. J. Clandinin. Handbook of narrative inquiry: Mapping 
a methodology (s. 3–34). Thousand Oaks, CA: Sage. https://doi.org/ 
10.4135/9781452226552 

Pithouse-Morgan, K. & Van Laren. K. (2012). Towards academic generativity: Working 
collaboratively with visual artefacts for self-study and social change. South African 
Journal of Education, 32(4), 416–427. 

Pitkänen, R. (1989). Kuvaamisen taiteesta. Synteesi: Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakaus-
lehti, 8(3), 32–43. Helsinki: Hakapaino. 

Pohjakallio, P. (1999). Näkemisen uudet tavat: Kuvaamataidon opettajien suhde 1960–
1970-lukujen taidekasvatusnäkäsitysten muutoksiin (Lisensiaatintyö). Taidekasvatuk-
sen osasto. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. 

Pohjakallio, P. (2005). Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut. Tai-
deteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 60. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. 

Poulos, K. & Boydston, J. A. (toim.). (1991). John Dewey: The later works, 1925–1953: 
Volume 12, 1938: Logic: The theory of inquiry. Carbondale, IL: Southern Illinois Uni-
versity Press. 

Pringle, E. (2009). The artist-led pedagogic process in the contemporary art gallery: Devel-
oping a meaning making framework. International Journal of Art & Design Education, 
28(2), 174–182. https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2009.01604.x. 



279 

Pääkkönen, L. (2013). Nuorten musisointiprosessi koulussa toteutetussa konserttiprojektissa 
Musiikkiluokkalaisten kertomukset yhdessä tekemisestä (Väitöskirja). Oulu: Oulun yli-
opisto. Haettu osoitteesta http://urn.fi/urn:isbn:9789526202587 

Rastas, M. (2002). Kuvia tutkijan paikasta. Teoksessa MONIKKO: Moniroolinen kuvatai-
deopettaja korkeakoulussa. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja F 23 (s. 38–43). 
Helsinki: Yliopistopaino. Haettu osoitteesta http://www.uiah.fi/tutkimus/tyopape-
rit_workingpapers.htm 

Rauhala, L. (1989). Intention analyysin vaiheita fenomenologiassa. Teoksessa M. Sintonen 
& T. Wallgren (toim.), Ajatus 46: Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirja 1989 (s. 
127–138). Helsinki: Suomen filosofinen yhdistys. 

Rauhala, L. (1993a). Eksistentiaalinen fenomenologia hermeneuttisen tieteenfilosofian me-
netelmänä: Maailmankuvan kokonaisrakenteen erittelyä ihmistä koskevien tieteiden ky-
symyksissä. Tampere: Tampereen yliopisto.  

Rauhala, L. (1993b). Humanistinen psykologia. Helsinki: Yliopistopaino.  
Rauhala, L. (2000). Medikalisaatio ja psyykkiset häiriöt. Tieteessä tapahtuu, 18(3). Haettu 

osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58214/19878 
Rauhala, L. (2005). Ihmiskäsitys ihmistyössä. Helsinki: Yliopistopaino.  
Rauste-von Wright, M. & Von Wright, J. (1994). Oppiminen ja koulutus. Porvoo; Helsinki; 

Juva: WSOY. 
Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. (2003). Oppiminen ja koulutus (9. uudis-

tettu painos.). Helsinki: WSOY.  
Rautio, P. (2010). Writing about everyday beauty in a northern village: An argument for 

diversity of habitable places (Väitöskirja). Oulu: Oulun yliopisto. Haettu osoitteesta 
http://urn.fi/urn:isbn:9789514263194. 

Reimer, B. (2007). Artistic creativity, ethics, and the authentic self. Teoksessa. L. Bresler 
(toim.), International handbook of research in arts education (s. 1225–1228). 
Dordrecht, Netherlands: Springer. 

Reiners, I., Seppä, A. & Vuorinen, J. (2009). Estetiikan klassikot Platonista Tolstoihin. Hel-
sinki: Gaudeamus Helsinki University Press. 

Reiners, I., Seppä, A., Vuorinen, J., Korhonen, A. & Porttikivi, J. (2016). Estetiikan klassikot: 
2, Modernista postmoderniin. Helsinki: Gaudeamus. 

Reynolds, F. (2008). “Colour and communion”: Exploring the influences of visual art-mak-
ing as a leisure activity on older women’s subjective well-being. Journal of Aging Stud-
ies 24, 135–143. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2008.10.004 

Reynolds, F., Lim, K. & Prior S. (2008). Narratives of therapeutic art-making in the context 
of marital breakdown: Older women reflect on a significant mid-life experience. Coun-
selling psychology quarterly, 21(3), 203–214. 
https://doi.org/10.1080/09515070802334732  

Reynolds, F. & Vivat B. (2010). Art-making and identity work: A qualitative study of 
women living with chronic fatigue syndrome / myalgic encephalomyelitis (CFS/ME). 
Arts & Health, 2(1), 67–80. https://doi.org/10.1080/17533010903495306 

 



280 

Reynolds, F., Vivat, B. & Prior, S. (2011). Visual art-making as a resource for living posi-
tively with arthritis: An interpretative phenomenological analysis of older women’s ac-
counts. Journal of Aging Studies 25, 328–337. 

Riches, G. & Dawson, P. (1996) “An intimate loneliness”: Evaluating the impact of a child’s 
death on parental self-identity and marital relationships. Journal of Family Therapy, 18, 
1–22. https://doi.org/10.1111/j.1467-6427.1996.tb00031.x 

Ricoeur, P. (2000). Tulkinnan teoria: Diskurssi ja merkityksen lisä (H. Kujansivu, suom.). 
Helsinki: Tutkijaliitto. 

Ricoeur, P. (2005a). Eksistenssi ja hermeneutiikka. Teoksessa J. Tontti (toim.), Tulkinnasta 
toiseen: Esseitä hermeneutiikasta (s. 140–163). Tampere: Vastapaino. 

Ricoeur, P. (2005b). Mimesis ja viittaus ja uudelleenhahmottuminen. Teoksessa J. Tontti 
(toim.), Tulkinnasta toiseen: Esseitä hermeneutiikasta (s. 164–174). Tampere: Vasta-
paino. 

Riessman, C. (1993). Narrative analysis. Newbury Park, CA: Sage. 
Riessman, C. (2001). Analysis of personal narratives. Teoksessa J. F. Gubrium & J. A. Hol-

stein (toim.), Handbook of interview research (s. 695–710). Thousand Oaks, CA: Sage 
https://doi.org/10.4135/9781412973588 

Rissanen, M. (2016). Taitamisen tiede – Tietämisen taide: Taidon oppimisen arkkitehtuuri. 
Jyväskylä studies in education, psychology and social research 561. Jyväskylä: Univer-
sity Printing House. 

Roald, T. & Lang, J. (2013). Introduction. Teoksessa T. Roald & J. Lang (toim.), Art and 
identity: Essays on the aesthetic creation of mind (s. 7–15). Amsterdam, Netherlands: 
Editions Rodopi. 

Ropo, E. (2015). Identiteetti tutkimuskohteena. Teoksessa E. Ropo, E. Sormunen & J. Hein-
ström (toim.), Identiteetistä informaatiolukutaitoon: Tavoitteena itsenäinen ja yhteisöl-
linen oppija (s. 26–47). Tampere: University Press. 

Ropo, E. & Huttunen, M. (2013). Johdanto. Teoksessa E. Ropo & M. Huttunen (toim.), Pu-
heenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa (s. 9–16). Tampere: Tam-
pere University Press. 

Routila. L. O. (1986). Miten teen tiedettä taiteesta: Johdatusta taiteen tutkimukseen ja tai-
teen teoriaan. Keuruu: Clarion.  

Routio, P. (2016). Hermeneuttinen tulkinta. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtu-
aaliyliopisto. Haettu osoitteesta http://www.uiah.fi/virtu/materiaalit/tuotetiede/html_fi-
les/120_kirjallisuus.html#herm 

Rubinstein, R. (2016). Value of nothing. Journal of Visual Art Practice, 15(2–3), 127–137. 
https://doi.org/10.1080/14702029.2016.1228854  

Rudolph, S. & Wright, S. (2015). Drawing out the value of the visual: Children and young 
people theorizing time through art and narrative. Journal of Curriculum Studies. 47(4), 
486–507. https://doi.org/10.1080/00220272.2015.1006685. 

Russell-Bowie, D. (2010). Cross-national comparisons of background and confidence in vis-
ual arts and music education of pre-service primary teachers. Australian Journal of 
Teacher Education, 35(4), 65–78. Haettu osoitteesta 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ910393.pdf 



281 

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (2005). Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus. Teoksessa J. 
Ruusuvuori, L. Tiittula & T. Aaltonen (toim.), Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuo-
rovaikutus. Tampere: Vastapaino. 

Ryan, M. (2014). Reflexivity and aesthetic inquiry: Building dialogues between the arts and 
literacy, english teaching. Practice and Critique, 13(2), 5–18. Haettu osoitteesta 
http://education.waikato.ac.nz/research/files/etpc/files/2014v13n2art1.pdf 

Ryan, M. & Ryan, M. (2013) Theorising a model for teaching and assessing reflective learn-
ing in higher education. Higher Education Research & Development, 32(2), 244–257. 
https://doi.org/10.1080/07294360.2012.661704 

Räsänen, M. (1995). Kuvasta kokemukseksi – Eräs näkökulma taideteoksen tarkasteluun. 
Teoksessa Kuvien maailma (s. 53–68). Helsinki: Opetushallitus.  

Räsänen, M. (1996). Sillanrakentajat, kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen: Taideteos it-
sen ymmärtämisen ja rakentamisen välineenä. Teoksessa L. Piironen & A. Salminen 
(toim.), Kuvitella vuosisata: Taidekasvatuksen juhlakirja (s. 130–141). Jyväskylä: 
Gummerus.  

Räsänen, M. (1999). Building bridges: Experiential art understanding. Journal of Art & De-
sign Education, 18(2), 195–205. https://doi.org/10.1111/1468-5949.00174 

Räsänen, M. (2002). Opettaja tutkijana ja taiteilijana. Teoksessa MONIKKO: Moniroolinen 
kuvataideopettaja korkeakoulussa (s. 3–7). Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja F 
23. Helsinki: Yliopistopaino. Haettu osoitteesta http://www.uiah.fi/tutkimus/tyopape-
rit_workingpapers.htm  

Räsänen, M. (2008). Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollinen kor-
keakoulu. 

Räsänen M. (2010). Taide, taitaminen ja tietäminen – Kokonaisvaltaisen opetuksen lähtö-
kohtia. Teoksessa E. Ropo, H. Silfverberg & T. Soini-Ikonen (toim.), Toisensa kohtaa-
vat ainedidaktiikat: Ainedidaktiikan symposiumi Tampereella 13.2.2009 (s. 339–354). 
Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisusarja A31. Tampere: Tampe-
reen yliopisto. Haettu osoitteesta http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-8011-9.pdf  

Räsänen, M. (2015). Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Helsinki: Aalto-yliopiston taitei-
den ja suunnittelun korkeakoulu. 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. (2006). KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen tie-
tovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Haettu osoitteesta 
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/  

Saari, H. (1987). Eräitä näkökohtia George Dickien institutionaaliseen taiteenteoriaan, Syn-
teesi: Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti, 6(4), 58–68. Helsinki: Hakapaino. 

Saarnivaara, M. (1993). Lapsi taiteen tulkitsijana. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Jyväs-
kylä: Jyväskylän yliopisto. 

Saarnivaara, M. (1998). Metodologiset ja metodiset ratkaisut: Tutkimisen arkea. Teoksessa 
M. Saarnivaara & I. Sava (toim.), Me tutkimme: Taidekasvatuksen jatko-opiskelijoiden 
menetelmällisiä puheenvuoroja (s. 185–201). Taidekasvatuksen osasto. Helsinki: Tai-
deteollinen korkeakoulu. 

Saastamoinen, M. (1999). Narratiivinen sosiaalipsykologia – Teoriaa ja menetelmiä. Haettu 
osoitteesta http://www.uku.fi/~msaastam/narratiivi.htm 



282 

Saastamoinen, M. (2000a). Elämäntapayhteisöt ja yhteisöllistämisen teknologiat – Identi-
teetti, ekspressiivisyys ja hallinnointi. Haettu osoitteesta http://www.uku.fi/~msaas-
tam/yhteisot.htm 

Saastamoinen, M. (2000b). Identiteettien hybridisoituminen ja sosiaalinen konstruktionismi 
– Nuoralla tanssia dualismien rajoilla. Haettu osoitteesta http://www.uku.fi/~msaas-
tam/hybridi.htm  

Safrai, M. (2013). Art therapy in hospice: A catalyst for insight and healing. Art Therapy, 
30(3), 122–129. 

Sajama, S. (1989). Brentano ja Husserl: Intentionaalisuus. Filosofisia tutkimuksia Tampe-
reen yliopistosta 1 (s. 4–24). Tampere: Tampereen yliopisto. 

Sajama, S. (2003). Johdatus filosofiaan: Filosofian metodit. Haettu osoitteesta 
http://www.joensuu.fi/oikeustieteet/filo/JOF03.pdf  

Sakaranaho, T. (1999). Kulttuuristen kokemusten dialoginen tutkimus: Vuoropuheluja Fri-
dan kanssa. Teoksessa P. Houni & P. Paavolainen (toim.), Taide, kertomus ja identi-
teetti (s. 80–101). Helsinki: Teatterikorkeakoulu. 

Sandino, L. (2007). Relating process: Accounts of influence in the life history interview. 
Journal of Visual Arts Practice, 6(3), 191–199. https://doi.org/10.1386/jvap.6.3.191/1 

Saraniero, P., Goldberg, M. & Hall, B. (2014). ”Unlocking my creativity”: Teacher learning 
in arts integration professional development. Journal for Learning through the Arts, 
10(1), 1–24. Haettu osoitteesta http://escholarship.org/uc/item/1dt4k6ns 

Sartre, J-P. (2004). Minän ulkoisuus. Helsinki: Kirjakas. 
Sava, I. (1993). Taiteellinen oppimisprosessi. Teoksessa I. Porna & P. Väyrynen (toim.), 

Taiteen perusopetuksen käsikirja (s. 15–43). Helsinki: Suomen Kuntaliitto. 
Sava, I. (1998). Taiteen ja tieteen kietoutuminen tutkimuksessa. Teoksessa M. Bardy (toim.), 

Taide tiedon lähteenä (s. 103–121). Jyväskylä: Atena.  
Sava, I. (2003). Rakkaus ja toivo taiteen yhteiskunnallisena viestinä. Teoksessa J. Varto, M. 

Saarnivaara & H. Tervahattu (toim.), Kohtaamisia taiteen ja tutkimuksen maastoissa (s. 
196–211). Hamina: Akatiimi.  

Sava, I. (2007). Katsomme – Näemmekö? Luovuudesta, taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista. 
Jyväskylä: PS-Kustannus. 

Sava, I. & Katainen, A. (2004). Taide ja tarinallisuus itsen ja toisen kohtaamisen tilana. Te-
oksessa I. Sava & V. Vesanen-Laukkanen (toim.), Taiteeksi tarinoitu oma elämä (s. 22–
40). Jyväskylä: PS- Kustannus. 

Sava, I. & Nuutinen K. (2003). At the meeting place of word and picture: Between art and 
inquiry. Qualitative Inquiry, 9(4), 515–534. 
https://doi.org/10.1177/1077800403254218 

Schlewitt-Haynes, L., Earthman, M. & Burns, B. (2002). Seeing the world differently: An 
analysis of descriptions of visual experiences provided by visual artists and nonartists. 
Creativity Research Journal 14(3/4), 361–372.  

Schwartz, K. M. (2018). Making unformulated experience real through painting: Painting 
and psychoanalytic psychotherapy practice as two ways of making sense. Journal of 
Clinical Psychology, 74(2), 239–248. 



283 

Seppä, A. (2000). Jean-Paul Sartren kuvitteluteoria ja varhainen estetiikka. Teoksessa Haa-
pala, A. ja M. Lehtinen (toim.), Elämys, taide, totuus: Kirjoituksia fenomenologisesta 
estetiikasta (s. 157–182). Helsinki: Yliopistopaino. 

Sepänmaa, Y. (1981). Ympäristöestetiikka. Teoksessa Taiteen tutkimuksen perusteet. Koti-
mainen kirjallisuus, monistesarja 19. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Sepänmaa, Y. (2008). Tavallisen ihmisen estetiikka – Kauneuden ja taiteen kiasma. Teok-
sessa S. Knuuttila & U. Piela (toim.), Kansanestetiikka: Kalevalaseuran vuosikirja 87 
(s. 13–31). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Haettu osoitteesta 
http://www.tuulanarhinen.net/pdfs/sepanmaa.pdf 

Sheehan, T. (1998). Elämä luettavana: Heidegger ja kovat ajat. Teoksessa A. Haapala (toim.), 
Heidegger ristiriitojen filosofi (s. 27–53). Helsinki: Gaudeamus. 

Shusterman, R. (1997). Taide, elämä ja estetiikka: Pragmatistisen filosofia ja estetiikka. 
Tampere: Gaudeamus. 

Siipi, H. (2014). Artefakti. Logos-ensyklopedia. Eurooppalaisen filosofian seura ry. Haettu 
osoitteesta http://filosofia.fi/node/4121 

Sikes, P.J, Measor, L. & Woods, P. (1985). Teacher careers: Crises and continuities. Issues 
in Education & Training Series 5. London, England: Falmer Press. 

Siljander, P. (2011). What are we looking for? – Pro critical realism in text interpretation. 
Journal of Philosophy of Education, 45(3), 493–510. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9752.2011.00808.x  

Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuun-
taukset. Tampere: Vastapaino. 

Silkelä, R. (2006). Persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset. Haettu osoitteesta 
http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinat/RaimoS.htm 

Silverman J. (2006). Cross-dressing: Educators as artists. Teaching Artist Journal, 4(1) 26–
34. Haettu osoitteesta https://doi.org/10.1207/s1541180xtaj0401_5 

Sinker, R, Giannachi, G. & Carletti, L. (2013). Art maps – Mapping the multiple meanings 
of place. International Journal of Art & Design Education, 32(3), 362–373. 
https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2013.12025.x. 

Siukonen, J. (2002). Tutkiva taiteilija: Kysymyksiä kuvataiteen ja tutkimuksen avoliitosta. 
Keuruu: Otava. 

Sivenius, H. (1996). Suomentajan alkusanat. Teoksessa M. Heidegger (1936/1996), Taide-
teoksen alkuperä (s. 7–12). Helsinki: Taide. 

Stanhope, C. (2013). Beauty and the beast – Can life drawing support female students in 
challenging gendered media imagery? International Journal of Art & Design Education, 
32(3), 352–361. 

Strawson, G. (2004). Against narrativity. Ratio, 17(4), 428–452.  
Sulkunen, P. (1990). Ryhmähaastatteluiden analyysi. Teoksessa K. Mäkelä (toim.), Kvalita-

tiivisen aineiston analyysi ja tulkinta (s. 264–285). Helsinki: Gaudeamus.  
Sullivan, P. & McCarthy, J. (2007). The relationship between self and activity in the context 

of artists making art. Mind, Culture, and Activity, 14(4), 235–252. https://doi.org/ 
10.1080/10749030701623698  



284 

Sullivan, P. & McCarthy, J. (2009). An experiential account of the psychology of art. Psy-
chology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 3(3), 181. 

Suomen akatemia. (2003). Eettiset ohjeet. Haettu osoitteesta https://www.aka.fi/globalas-
sets/awanhat/documents/tiedostot/julkaisut/suomen-akatemian-eettiset-ohjeet-
2003.pdf 

Sutinen, A. (2003). Kasvatus ja kasvu: George H. Meadin kasvatusajattelu John Deweyn ja 
Charles S. Peircen filosofian valossa. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. 

Syrjälä, L., Ahonen, S., Syrjäläinen, E. & Saari, S. (1994). Laadullisen tutkimuksen työta-
poja. Helsinki: Kirjayhtymä. 

Syrjälä, L., Estola E., Mäkelä, M. & Kangas, P. (1996). Elämäkerrat opettajien ammatillisen 
kasvun kuvaajina. Teoksessa S. Ojanen (toim.), Tutkiva opettaja, osa II. (s. 137–150). 
Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.  

Säätelä, S. (1986). Taidemaailma: Taiteen kehykset ja paradigmat. Synteesi: Taiteidenväli-
sen tutkimuksen aikakauslehti, 5(1), 18–28. Helsinki: Hakapaino. 

Talvitie, V. (1999). Mielen kielellistyminen ja puhumisen evoluutio. Teoksessa Juhani Iha-
nus (toim.), Kulttuuri ja psykologia (s. 77–96). Helsinki: Yliopistopaino.  

Tannen, D. (1993). Framing in discourse. New York, NY: Oxford University Press. 
Tarasti, E. (1984). Semiotiikan alkeet. Synteesi: Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti, 

3(4), 34–40. Helsinki: Hakapaino. 
Tarasti, E. (1989). Ollakko/näyttääkö/eikö olla. Kari Salosaaren perusteet näyttelijätyön se-

miotiikalle. Synteesi: Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti, 8(3), 123–128. Hel-
sinki: Hakapaino. 

Tavin K. (2010). Six acts of miscognition: Implications for art education. Studies in Art 
Education, 52(1) 55–68. https://doi.org/10.1080/00393541.2010.11518823 

Taylor, C. (1995). Autenttisuuden etiikka. Helsinki: Gaudeamus. 
Tenhu, T. (2007). Taiteen mieli tulevien opettajien elämäkerroissa (Lisensiaatintyö). 

Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulu: Oulun yliopisto. 
Thornton, A. (2005). The artist teacher as reflective practitioner. International Journal of 

Art & Design Education, 24(2), 166–174. 
Thornton, A. (2013). Artist, researcher, teacher: A study of professional identity in art and 

education. Bristol, England: Intellect. 
Tieteen termipankki. (2016a). Esittävät taiteet: Liminaalinen. Haettu osoitteesta http://tie-

teentermipankki.fi/wiki/Esitt%C3%A4v%C3%A4t_taiteet:liminaalinen  
Tieteen termipankki. (2016b). Filosofia: Fiktio. Haettu osoitteesta http://www.tieteentermi-

pankki.fi/wiki/Filosofia:fiktio  
Tieteen termipankki. (2016c). Filosofia: Nomoteettinen tiede. Haettu osoitteesta 

http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:nomoteettinen tiede  
Tieteen termipankki. (2017). Kirjallisuudentutkimus: Epifania. Haettu osoitteesta 

http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:epifania 
Tieteen termipankki. (2018). Filosofia: Reflektio. Haettu osoitteesta http://www.tieteenter-

mipankki.fi/wiki/Filosofia:reflektio 



285 

Titus, J. & Sinacore, A. (2013). Art-making and well-being in healthy young adult women. 
The Arts in Psychotherapy 40, 29–36 Haettu osoitteesta http://www.sciencedi-
rect.com/science/journal/01974556 

Tontti, J. (2002). Sinne ja takaisin – Hermeneuttisen filosofian seikkailut 1900-luvulla. Ha-
ettu osoitteesta http://uusi.netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn023-17.pdf  

Tontti, J. (2005a). Johdanto. Teoksessa J. Tontti (toim.), Tulkinnasta toiseen: Esseitä her-
meneutiikasta (s. 7–12). Tampere: Vastapaino. 

Tontti, J. (2005b). Olemisen haaste: 1900-luvun hermeneutiikan päälinjat. Teoksessa J. 
Tontti (toim.), Tulkinnasta toiseen: Esseitä hermeneutiikasta (s. 50–84). Tampere: Vas-
tapaino. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.  
Tuomikoski, P. (1987). Taide ja ihminen. Helsinki: Hanki ja jää. 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2012). Tutkimusetiikka. Haettu osoitteesta 

http://www.aka.fi/etiikka 
Tye, M. (2015). Qualia. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Haettu osoitteesta 

http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/qualia/ 
Ulkuniemi, S. (2005). Valotetut elämät: Perhevalokuvan lajityyppiä pohtivat tilateokset dia-

logissa katsojien kanssa (Väitöskirja). Rovaniemi: Lapin yliopisto. Haettu osoitteesta 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-20111131016 

Vadén, T. & Torvinen. J. (2014). Musical meaning in between: Ineffability, atmosphere and 
asubjectivity in musical experience. Journal of Aesthetics and Phenomenology, 1(2), 
209–230. 

Van Den Akker, J. (2014). Art-based learning: Painting the journey of self-realisation. Ref-
lective Practice, 15(6), 751–765. https://doi.org/10.1080/14623943.2014.944133 

Vanhatapio, T. (2010). Poikavoimaa kuvataideharrastukseen: Pohjoinen näkökulma poikien 
ja lasten vanhempien näkemyksiin kuvataideharrastuksesta ja kuvataideopetuksesta 
(Väitöskirja). Rovaniemi: Lapin yliopisto. Haettu osoitteesta 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-20112161070 

Van Lith, T. (2014). ”Painting to find my spirit”: Art making as the vehicle to find meaning 
and connection in the mental health recovery process. Journal of Spirituality in Mental 
Health, 16:19–36. https://doi.org/ 10.1080/19349637.2013.864542 

Van Manen, M. (2015). Writing in the dark: Phenomenological studies in interpretive in-
quiry. Walnut Creek, CA: Routledge.  

Varto, J. (1992). Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki: Kirjayhtymä.  
Varto, J. (1993). Laadullisen tutkimuksen metodologia. Tampere: Tammer paino. 
Varto, J. (1994). Filosofian taito. Jyväskylä: Gummerus. 
Varto, J. (2001a). Kauneuden taito. Tampere: Tampereen yliopistopaino. 
Varto, J. (2001b). Uutta tietoa: Värityskirja tieteen filosofiaan. Tampere: Tampere Univer-

sity Press. 
Varto, J. (2002) Luentomuistiinpano. Julkaisematon lähde. 
Varto, J. (2005). Laadullisen tutkimuksen metodologia. Haettu osoitteesta http://ar-

ted.uiah.fi/synnyt/kirjat/varto_laadullisen_tutkimuksen_metodologia.pdf  



286 

Varto, J. (2008). Taiteellisesta ajattelemisesta. Haettu osoitteesta https://wiki.aalto.fi/disp-
lay/Synnyt/3-2008?preview=/70792372/71010539/varto.pdf  

Varto, J. (2011). Taidepedagogiikan käytäntö, tiedonala ja tieteenala: Lyhyt katsaus lyhyen 
historian juoneen. Teoksessa E. Anttila (toim.), Taiteen jälki: Taidepedagogiikan pol-
kuja ja risteyksiä (s. 17–35). Teatterikorkeakoulu, Helsinki. 

Vasari, G. (2001). Taiteilijaelämäkertoja Giottosta Michelangeloon. Helsinki: Taide.  
von Bonsdorff, P. (2006). Taide, tieto ja kauneuden haaste. Teoksessa K. Kettunen, M. Hil-

tunen, S. Laitinen & M. Rastas (toim.), Kuvien keskellä: Kuvataideopettajaliitto 100 
vuotta (s. 158–168). Helsinki: Like.  

von Wright, J. (1994). Oppimiskäsitysten historiaa ja pedagogisia seurauksia. Helsinki: 
Opetushallitus. 

Vuorinen, J. (1989). Taiteen määrittely. Synteesi: Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakaus-
lehti, 8(3), 59–66. Helsinki: Hakapaino. 

Vuorinen, J. (1993). Estetiikan klassikoita. Juva: WSOY. 
Vygotski L. S. (1982). Ajattelu ja kieli. Espoo: Weilin+Göös. 
Väkevä, L. (2004). Kasvatuksen taide ja taidekasvatus: Estetiikan ja taidekasvatuksen mer-

kitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa. Oulu: Oulun yliopisto. 
Wager, M. (1996). Kuka minä olen? Identiteetti teoreettisena ja empiirisenä tutkimuskoh-

teena. Psykologia, (2), 91–97.  
Wahlström, J. (1999). Psykoterapia keskusteluna ja kertomusten kudelmana. Teoksessa J. 

Ihanus (toim.), Kulttuuri ja psykologia (s. 217–240). Helsinki: Yliopistopaino. 
Warren, C. (2001). Qualitative interviewing. Teoksessa J. F. Gubrium & J. A. Holstein 

(toim.), Handbook of interview research: Context & method (s. 83–101). Thousand 
Oaks, CA: Sage. 

Weber, S. (2008). Visual images in research. Teoksessa J. G. Knowles & A. L. Cole (toim.), 
Handbook of the arts in qualitative research: Perspectives, methodologies, examples, 
and issues (s. 41–54). Los Angeles, CA: Sage. 

Westerlund, H. (2002). Bridging experience, action, and culture in music education. Hel-
sinki: Sibelius-Akatemia. 

Westerlund, H. & Väkevä L. (2011). Kasvatuksen taide ja kasvatus taiteeseen John Deweyn 
filosofian näkökulmasta: Taiteen yleinen ja erityinen pedagoginen merkitys. Teoksessa 
E. Anttila (toim.), Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä (s. 35–56). 
Helsinki: Teatterikorkeakoulu. 

White, T. & Hede, A. (2008). Using narrative inquiry to explore the impact of art on indi-
viduals. Journal of Arts Management, Law & Society, 38(1), 19–36. 

Wilenius, R., Oksala, P., Mehtonen, L. & Juntunen, M. (1976). Filosofian kysymyksiä – Joh-
datusta filosofiseen ajatteluun. Jyväskylä: Gummerus.  

Wilson, B. (2008). Research at the margins of schooling: Biographical inquiry and third-site 
pedagogy. International Journal of Education through Art, 4(2), 119–130. 

Wright, S., Watkins, M. & Grant, G. (2017). Making visual arts learning visible in a gener-
alist elementary school classroom. International Journal of Education & the Arts, 
18(13), 1–22. Haettu osoitteesta http://www.ijea.org/v18n13/. 



287 

Väkevä. L. (2009). Esteettisen kokemisen taito merkityksen taiteena. Merkintöjä John De-
weyn estetiikasta ja sen merkityksestä musiikkikasvatuksen filosofialle. Musiikkikasva-
tus The Finnish Journal of Music Education (FJME), 12(2), 48–57. Haettu osoitteesta 
http://sites.uniarts.fi/documents/166984/205664/FJME_VOL11nro1_2_nettiver-
sio.pdf/16c5af7e-20a0-44a6-92ef-2bbebfb82078 

Yin, R. (2003). Case study research design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.  
Zwirn, S. G. (2006). Artist or art teacher: The role of gender in identity formation and career 

choice. Teaching Artist Journal, 4(3), 167–175. https://doi.org/ 
10.1207/s1541180xtaj0403_4 

  



288 

 



289 

Liitteet 

Liite 1. Virpin kertomus: Taidetta taiteen tekemisen vuoksi  

Olen asunut lapsuuteni pienehköllä paikkakunnalla, ja ”muistan että tietysti ite on 

aina tykänny piirrellä aika paljon”. Koti ei ole erityisesti rohkaissut taiteen tekemi-

seen, vaikka ”isä maalaili joskus ja sitten mulla on täti, joka on maalaillu ja mummo 

aina ruukas aina savikipoja väännellä”. ”Ei meillä kuitenkaan porukat mitenkään 

harrastanut taiteita, eikä käyny ikinä museossa.”. Vanhempien mielestä tekeminen 

oli ”sotkemista”. Koulussa kuvis ala-asteella ”oli aika ykspuolista” ja ”yläasteella-

kin oli aika ykspuoleista”. ”Mä kokeilin seiskalla tai kasilla eka kerran tehnyt sel-

laisen pikkuisen taulun ... siitä kai mä sitten innostuin, että osaanko mä näin hyvin, 

ja niillä oli hauska maalata. ... Mä menin tota kansalaisopiston johonkin maalaus-

piiriin.” ”Ei meillä niinko kotona oo koskaan mihinkään harrastuksiin oo sillee roh-

kastu tai niinko patistettu, että aika itselähtöstä kaikki ollu. ... Päinvastoin, taas sinä 

täällä sotket paikkoja, kun jotain yrittää maalata ... niin saa aina haukut päälle.” 

Lukiossakaan ”ei me mitenkään tehty mitään sellaista oikeen isoa tai sellaista 

mikä ois sitten niinko, no ehkä yks työ, minkä joka oli ainut, jonka hyväksyi laitet-

tavaksi seinälle oli sellainen pointillismityö, mutta ei ole ollut mitään sellaista, että 

olis ollut niin siisti, että olis voinut laittaa seinälle. Tai isoo tai mahtavaa tai sillee 

ei oo ...”. Oman taitoni huomasin ”päiväkodista lähtien tai päiväkotitätikin, että sä 

oot hyvä piirtää ja sun pitää piirtää ja sillee, et en mä oo sillee itte pitäny, mutta 

kyllä kaverit kävi aina, että ihana miten sä osaat semmosta, mutta kun mä ite oon 

aina niin kauheen kriittinen ollu, niin en ole itse sitten tykännyt niinko.” ”Mä en oo 

kauheesti piirrellyt, kun jotkuhan on kokoajan kynä kädessä ja en mä toisiaankaan 

oo ollu semmonen. Et sitten mä oon käynyt just jossain maalauspiireissä ja siellä 

tehnyt. Mutta en kauheesti ehkä muutamia, jonkun verran pienempänä ihan piirte-

lin ekoilla luokilla eläimiä, mutta ei mulla oo mittää piirrustukseen kauheesti ... et 

haluun kotona, mitä nyt yläasteella. Ois voinu tietenkin enemmänkin harjoittaa.” 

Liikunnalla oli kuitenkin enemmän merkitystä itsetunnon kannalta. 

”Lukion jälkeen muutin pois kotoa, tein abroa (kt) ... ja kävin maalauspiirissä”. 

Silloin kävin myös mm. Ranskassa ja Englannissa, siellä kiersin museoita. Pidän 

taiteesta, jossa on ”jokin juttu”. ”Mä inhoan sellaista jossa ei oo mitään periaat-

teessa, tai että pelkkä maisema, niin siinä ei ole mitään mielenkiintoa, siinä pitää 

olla joku juttu mikä tekee siitä superin.”.”Inhoan sellaisia haaleita pastelleja, 
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joissa ei näy mitään tai oikein sellainen öklö.” ”Tykkään eniten sellaisista joissa 

yhdistyy se värienkäyttö ja se pointti.” 

Teen taidetta, koska ”tarvii vaan tehdä. No joskus teen ihan tekemisen vuoksi 

toisinaan sitten teen jos on masentunut tai ankee olo, niin sit se auttaa ja vie aja-

tukset muualle kun maalailee. Vähän eri syy milloinkin, vähän riippuu.” Myös tek-

niikka on tärkeää, ”jos mä ajattelen, että miksi näitä niin nää on sit tällääsia, että 

harjoittaa tekniikkaa, koska nää on periaatteessa samanlaista tekemistä” ... ”mä 

tykkään tehä. Se vaan että pitäis olla enemmän aikaa sitten monesti tehä. Siks oi-

keestaan mä aloitin akvarellien teon, kun huomasin sen että hirveen vähän tulee 

just tehtyä noita noin mitä öljyvärejä, koska ne kestää niin kauan ja sitten musta 

tuntuu, että mulla ei ole oikein aikaa ja”. Usein näihin liittyy sekä oma paikka että 

olotila, mm. ”asuin silloin xxxx ja siellä oli paljon nuita lehmuksia ja mä tykkäsin 

niistä ja halusin alkaa niitä maalaamaan”. Jotenkin niillä omaa olotilaa ilmen-

sin ”sit tavallaan niinko mä silloin vähän maalasin kun olin aika surullinen niin ... 

Sillee en mä tiiä halus jotenkin purkaa sitä pahaa oloa ... niin mä sitten niin ko 

harjoittelin samalla.” ”On se sillaan että joskus ei huomaa ajankulua kun maalaa, 

silleen siihen syventyy. Siksi haluaa pitkään maalata sillon kun ahistaa tai jotenkin 

muuten, niin pääsee hetkeksi pois niin kuin siitä, että sitä syventyy siihen maalauk-

seen. Mut sitten toisinaan maalailee ihan silleen ihan vaan huviksensa, että ei ole 

sitä tunnetta. Mutta sitten näissä on aina tämä puu ollut ja sitten mä aina tullut toi 

lintu. En mä tiedä olenko puu vai lintu tuossa työssä, että mihin mä sitte samais-

tun.” ”On mulla tietysti omat jutut, mutta en mä kaikkea välttämättä oman elämän 

kautta kaikkea selitä.” ”Kuitenkin on että jos ei ole tehnyt pitkään aikaan ja maalaa 

niin sitten taas tuntee tehneensä jotakin. En tiedä mikä siinä sitten on, että tulee 

sellainen hinku et nyt on pakko tehdä jotakin, että kyllä se on niinko itsensäkin 

toteuttamista. Ja jos tulee jokin idea niin sen haluaa ruveta heti tekemään, mutta 

toisinaan on myös terapetutista. Kyllä mä sitten joskus sitten ihan vaan oon lätkinyt 

väriä, että en oo niinko mitään tehnyt sitten”. Nyt kun olen päässyt xxxx kuvatai-

deopettajan opintoihin, niin siellä odotan saavani ”rohkeutta siihen omaan ilmai-

suun”. 

Suhde vanhempiini on taiteen näkökulmasta etäinen, ”ei ne koskaan oo mitään 

sanoneet, sitä vaan, että jos mä kotona tein niin aina mä sotkin”. ja äiti suhtautuu 

edelleen nihkeästi taideopintoihini. ”Se ei ymmärrä mitään taidejuttuja. Kaikki on 

hömpötystä ja kaikki ylimääräinen on hömpötystä” ”no kyllä se on pohjimmiltaan 

ihan mielissään”.. joskin ”on ihan tyytyväinen varsinkin kun yksi tutkinto on alla.” 

Eihän se aina ole ymmärtäyt tekemisiäni, esimerkiksi kun laitoin seinälle pyörän 

renkaan, siis ”mulla oli sellainen paljas pyörän rengas. Musta se oli niiin siistin 
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näköinen se pelkkä rengas ... Kyllä meidän äiti on taivastellut sitä, voit vaan kuvi-

tella”.  

Taide muuttuu pakonomaiseksi harrastukseksi 

Minulle ”taitteen merkitys, no en mä tiiä, kyllä se on yks sellainen osa niinko elä-

mää, että jos sitä ei niinko ois, niin en mää tiiä ossaisko sitä periaatteessa niinko 

olla ... Siinä niinko sellaisia tietynlaisia elämyksiä saa varsinkin, jos on tosi kivoja 

töitä. Sit kyllä mulla pitää olla seinillä ainakin itellä kotona töitä joita katella.” Ke-

rään ideoita ja luonnoksia vihkoon ”siihen mä olen kerännyt kaikkia ideoita, että se 

odottaa jos mä ehtisin ne joskus toteuttaa, kun ei aina yleensä ehi, mutta kyllä niistä 

aina on jotain on toteutunut”. 

Nyt kun ajattelen näitä vanhoja haastatteluita niin mikään ei ole hirveästi muut-

tunut. ”Se että mä teen nyt enemmän on muuttunut. Se että silloin mulla oli paljon 

kaikkea menossa, että sillon oli paljon urheiluakin. Reenas niin paljon, että mä en 

ehtinyt tekemään paljon muuta kuin painottu siihen, että tekee enemmän vapaa-

ajalla sitten. Sillä lailla on ehkä muuttunut. Kyl siinä varmaan samat asiat kuiten-

kin mitä aina on ollut.” ”Ehkä sit tekee niinku erilaisempaa tai mäkin nykyään teen 

enemmän töitä, siis näyttely oli tossa viime aikoina.” Olen hankkinut itselleni työ-

huoneen ja ”kyl se se on vähän semmoinen sisäinen pakko tehdä, että ei niin kuin. 

Pakko päästä maalaamaan ja tekemään ja se on se itse nosto, että siitä arrjesta irti 

ja työstä. Tämä on tavallaan sellaista terapeuttistakin ja unohtuu kaikki työasiat ja 

niin ku. Et sit sekin on semmoinen yks pointti. Tietystikkin mua vähän näyttää että 

mitä saa itsestä irti.” ” ... on joku semmoinen käsillä tekemisen vimma miksi sitä 

voisi kutsua. Ei sitä pysty oleen tekemättä”. Maalausten aiheet tulee ”ympäristöstä 

jonkun verran noi yömaalaukset on semmoiset kameralla otettu ja teen sen pohjalta, 

mut sit ihan niin kuin mitä näkee ympärillä”.  

Omien töiden tekemisessä tulee työstä riippuen erilainen fiilis ”et jos tekee jo-

tain maisemaa niin ehkä ... itsen sijoittaa tunnelmassa tai fiilisessä” ja jos teen 

kuvan pohjalta, ”et niinku sit sitten siihen ajattelen siihen tilaan. Monesti kuuntelee 

myös musiikkia”. Tekemisessä myös flow on tärkeää, ”Oon tosi tyytyväinen jos saa 

itse sen”, silloin usein ”tulee sellainen inspis josta ite tykkää tai on tyytyväi-

nen”. ”Et siinä on sekä että, että näkee ja tekee jotain käsillään ja näkee tuloksen 

ja sit myös se jos se on ja site se että et niinku kuvat saa kaikki murheet ja se on 

niinku kans. ”Se on vähän sama kuin lukisi kirjaa tai kirjan lukeminen rentouttaa, 

niin se on samalla rentouttavaa stressiä purkavaa voisko sanoo näin.” Näissä mun 
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Helsingin yömaisemissa pääsee paikan tunnelmaan, ”siinä on taikaa on se tuttu. Se 

valoteema mua siinä kiehtoo”. 

Maalaukset ovat minulle tärkeitä, mikään ei ole ”toista tärkeempi enemmän nyt 

niin kaikki työt sen tavallaan kaikkiin on tunneside, se on vähän niin kuin oma lapsi. 

Ihan heitteille jättää saada hyvän kodin”.. Tunne on muutoinkin tärkeä osa tai-

detta ”se on mukana”. Näyttelykokemuksissakin tunne on olennainen ” se on se 

fiilis mikä tulee siellä. Yrittää mennä ja sitku tulee tunnekokemus”.  

Käyn mm. kavereiden kanssa näyttelyissä ja siellä myös ”käydään luokkien 

kanssa. Oon käynyt monet kiesmat ja mitä tässä nyt pyörii. Pitäs kyllä mennä töistä 

taidehallissa käymään.” Kenen kanssa taidekokemuksia jakaa tai kenen kanssa käy 

näyttelyissä, ei ole niin ”väliä kenen kanssa käy, mutta on siis kiva saada omista 

töistä palautetta”. Puoliso on graafikko ja ”luotan sen näkemyksiin töitten kans ja 

tietysti saan aina apua jos tarttee”.  

Vanhemmat eivät edelleenkään oikein ymmärrä taidetta, ”ne ei oikein ymmärrä 

niitä. ja sit menee vähän abstraktimpaan. Ei kait se oikeestaan tyytyväinen kun on 

töissä”. ”Omista näyttelyistäni ”laitan kortteja menemään, että tällaista olen teh-

nyt”. Taiteen tekemisestä pitää huolehtia. Nytkin menen kursseille ”että tulee tehtyä. 

Tuntuu että se on aina niin hankalaa potkia itseä töitten jälkeen tekemään ...” Kurs-

seille meneminen helpottaa tulevan näyttelyn aiheuttamaa stressiä. ”Tietysti auttaa, 

että olis kohta näyttely niin on pakko tehä. Sit se on ehkä stressaavampaa. Näytte-

lyn tekemisessä stressi on pahinta, enkä ”mä en halua vähään aikaan tehdä mitään 

näyttelyä. Ihan rauhassa, että ei tartte olla sitä stressiä”. 

Opettaminen on ollut mukavaa yläasteella ja lukiossa hyvällä alueella ”Ei tar-

vitse siitä käytöksestä ja tavallaan voi opettaakkin enemmän ja sitten lukioryhmiä 

myös niin silleen on kiva ja sit niin niin ihan tykkään kyllä”, työparinkin kanssa 

menee todella hyvin ... pienten opettaminen ei ole minun juttu ”en mä oo viihtynyt. 

Liian monta ihmistä tarttee yhtä aikaa, että pystyy antaa kaikille sitä riittämättö-

mäksi kokee itsensä” ...  

Työssä huolettaa oppiaineen asema, ”kun säästetään niin kuvis meinaa jäädä 

pois tai jalkoihin”. Opetuksessa taiteessa on läsnä tietenkin ”on se taito, mutta sit-

ten myös o se tietty ideointija luovuus mitä pyrkii myös, mitä ei taito kerro tai niinku. 

Uuden luominen, ite teet. Ettei olisi pelkkää kopiointia. Että jotain omaa kasvattais 

mielikuvitusta ja ideointia.” Olisikin tärkeää opettaa kaikille ”just ideointikykyä, 

mielikuvitusta tuottaa uutta tai eri näkemyksiä tai erilaista ei aina sitä samaa kaa-

vaa toteuta, ja saa niinko ajatella miten sanotaan. Niin kuin ajatella eri tavalla ja 

lähestyä asiaa eri näkökulmasta”. ”Semmoista kuin herättelyä, että mä jotenkin 
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kuin oppilaittenkin kanssa että nyt ei tehdä vaan näin vaan nyt saa. Ehkä rohkeut-

takin jos oikeasti antaa luvan että voitkin tehdä tuollaisen erilaisen ei tarvitse olla 

juuri tämmönen ja tämmönen. Saat tehdä ihan mitä haluat tai kokeile vähän toi-

senlaistakin. Ehkä kokeilu, että voi erehtyäkin eri vaihtoehtoja ja luonnostella eri-

laisia, että ai aina jää ensimmäiseen.” ”Siinä on joku semmoinen mikä pitäis jollai 

tavalla herätellä. ” Työssä onkin tärkeää ”ihmistenkin kans niinku vuorovaikutus ja 

kuvien kans, mut tämmöstä (opsin leikkauksia) en mä jaksa”.  

Tulevaisuudesta en osaa sanoa, ”se varmaan riippuu vähän kuvisopettajan työ-

tilanteestakin että et missä mennään. Et joko mä oon vielä kuvisopettajana tai teh-

dään ihan jotain muuta en osaa sanoa”. ”Ehkä olisi enemmän aikaa tehdä omia 

töitä ja ehkä myiskin niitä, mutta sen näkee sitten.” 

Koonti 

Virpi on aina ollut taitava kuvan tekijä jo lapsena, minkä myös opettajat huomasivat. 

Kotona ei ole koskaan erityisesti arvostettu taiteen tekemistä, mutta Virpi on ollut 

innokas harrastaja. Hän on kulkenut kansanopistolla ja tehnyt kuvia omaksi ilok-

seen. Taide on terapeuttista, ja sillä voi helpottaa mm. omaa ahdistusta. Teosten 

aiheena ovat havainnot omasta ympäristöstä, ja niihin muodostuu voimakas tunne-

side, teokset ovat kuin omia lapsia. Luokanopettajaopintojen jälkeen Virpi hakeu-

tuu aineenopettajaopintoihin ja sen myötä taide muuttuu aktiiviseksi tekemiseksi, 

jota Virpi kuvaa myös pakonomaiseksi. Virpi ei osaa ilman, että tekisi taidetta, ja 

sitä varten vuokrataan myös oma työhuone. Taide tarjoaa myös oppilaille tilaisuu-

den luovuuteen ja samalla avaa näkökulmia asioihin. Virpi on tyytyväinen kuvatai-

teen opettajan ammattiin, mutta haaveilee myös taiteilijuudesta.  

Liite 2. Pirjon kertomus: Taide on minulle kuvallista ajattelua  

Muistan kuinka kaksivuotiaana menin verhon taakse piirtämään seinään ja kuinka 

se oli kiellettyä, ”mää oon siellä piilossa ja mää piirrän ja mää tiiän että emmää 

sais tehä näin, mutta mää silti tein”. Vanhemmat suhtautuivat kasvatukseen aika 

neutraalisti. ”Mulla oli sen verran mukava isä, että se anto piirtää mun sinne ja se 

hoiti mua kotona”, mutta myöhemmin kävi aina siivoamassa jäljet. Toisena merkit-

tävänä lapsuuden kokemuksena muistan kuinka ”näin aika hurjia painajaisia. Ne 

oli semmosia kuvallisia painajaisia, että mää näin monesti niinku kuvitettuja unia.” 
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Lapsena olin perhepäivähoidossa ja esikoulun päiväkodissa, mutta sieltä ei ole ku-

vallisiin kokemuksiin liittyviä erityisiä muistoja, vaan toiminta oli askartelua eikä 

yksittäisiä muistoa tule mieleen. ”No, piirtäny mää oon aina.”  

”Mulla on ollu aina oikeestaan aika hyviä opettajia tai mukavia opettajia. Että ala-

asteella meillä oli tosi mukava opettaja, joka kyllä niinku kyllä aina kannusti siihen 

tekemisessä.” ”Mää olin joskus ala-asteella varmaan vuojen taidekoulussa ... 

mutta mää en muista että minkä takia mää sen sitte loppujen lopuksi jätin.” Al-

kuopetuksesta muistan vahaväreillä työskentelyn ja kuinka vähän laveerattiin. 

Myös rakentelua ja muotoilua oli jonkin verran, mutta mitään yksittäisiä kokemuk-

sia ei ole jäänyt mieleen. ”Mutta sitte ku meni niinku kolmosesta kutoseen, sillon 

meillä sitte niinku tosiaan vaihtu, että tuli semmonen kuvikseen erikoistunu opet-

taja tavallaan. Nii tota, sitte se muuttu se luonne tietenki siinä opetuksessa.” ”Paljo 

monipuolisemmaksi se että mitä me alettiin tekemään, että se ei ollu pelekästään 

niinku sitä yhtä, sillä oli erilainen lähestymistapa.” ”Se ainaki anto hyvin kannus-

tavaa palautetta sillon.” Erityisesti mieleen on jäänyt istuinparin kuvan tekeminen. 

En muista, että opetuksessa olisi käytetty kuvia. Opetus oli perinteistä, eikä töitä 

tarkasteltu jälkeenpäin, sellaista toiminnallista, lyhyt instruktio ja sitten työskente-

lyy. Muuta ei ala-asteen opetuksesta ole jäänyt mieleen. Joitakin kertoja kuvia oli 

myös Kohinassa. ”Ala-asteen kuudennella olin mukana historian opetuksen sug-

gestopedisessä kokeilussa ... piirsinkin aina läksyt kuvina puuväreillä ruutuvihkoon. 

Sittemmin murrosiän kuohussa, heitin vihkon roskiin, kun ajattelin, etten sillä mi-

tään enää tee. ... Ja kyllä näin myöhemmin harmittaa!” 

Yläasteajalta muistan, kuinka piirtelin paljon omalla ajallani. ”Mää muistan, 

että xxxx tykkäs siitä kauheesti, se sitä hirveesti kehu ja mää ite aattelin, että ’tuo 

on aivan hirviä!’” ja seuraavana vuonna otin kuvataiteen valinnaiseksi. ”Mutta em-

mää tuota yläasteeltakkaa sitte, mua harmittaa, että mulla ei oo tallessa niitä kuvia, 

ku mää en silleen niinku muista hirveen tarkkaan, että minkälaisia töitä on teheny”.. 

Monenlaista kuitenkin tehtiin ja ”joo, olin ihan selkeesti. Että kyllä mää niinku tyk-

käsin niistä tunneista.” ... Niillä kuvataiteellinen osaaminen vahvistui ja sain jopa 

palautetta töiden tarkasteluissa. Opetus alkoi muutenkin olla erityyppistä. ”Kaverit 

saattaa niinku, ne pittää ihan itsestäänselvyytenä sitä asiaa, että no ’ainahan sää 

oot piirtäny, että no kyllähän sää ossaat’ ja niinku justiinsa että ’no kyllähän nää 

nyt sinne pääset’”. Siihen aikaa aloin kokea,”että se on niin semmosta niinku 

ominta mua, että mää en niinku, mää en ossaa niinku sillai irrallistaa sitä ittestäni. 

Että mikä siinä niinku on se merkityksellinen juttu. Se on vaan niinku, kai se on 

syntyny joskus sillon pienenä, että mää niinku tavallaan vieläki toteutan sitä sam-

maa hommaa, että koko ajan vaan niinku syventää ja syventää sitä. Mutta mää en 
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tiiä, että kuinka tietosta se on sitte niinku ollu sillon pienempänä. Tuskin se kauheen 

tietosta, se on vaan ollu niinku kiinnostus siihen juttuun ja halu niinku tavallaan 

kehittää ittiä, kokkeilla kaikkia uusia juttuja. Että aina ku on tullu joku uus materi-

aali, nii mää oon ollu että ’jes, mahtava kokkeilla’ ja sitte sen mukkaan.” ”Yläaste-

aikana mää sitte tuota aika palio nii tuota piirtelin ihan ittekseen tyttöjen lehtiä tai 

jotaki semmosia katalogeja, mistä sai ostaa semmosia julisteita”. Yläasteella pää-

tinkin hakea kuvataidepainotteiseen lukioon. Tähän päätökseen koulun opettajat ei-

vät suhtautuneet kannustavasti, vaan päätöstäni yritettiin muuttaa mm. todistusta 

vähättelemällä.  

Lukion vaihto oli suuri muutos elämässä. ”Siinä kesti sopeutua, mutta kyllä se 

oli niin hyvä ratkasu että sinne pääsi ja pääsi tekemään kaikkia erilaisia. Että sai 

niinku tavallaan sen ratkasun kautta sai elämään paljo muutaki, että tutustu uusiin 

ihmisiin ja laajensi omia elämänpiirejään. Ja sai tosiaan mahollisuuen kokkeilla 

kaikkia erilaista koska meillä sitte lukiossa oli sillai, että se painotteinen luokka oli 

ensinnäki tosi semmonen heterogeeninen, et siellä oli hyvin erikoista porukkaa.” 

Opetus oli hyvää, monipuolista ja palaute kriittistä, mutta rakentavaa. ”Mutta em-

mää niinku, mää muistan että meillä oli sillon aika rankat kritiikit, me käytiin läpi 

ylleensä niinku työ työltä tai jotenki sillä tavalla, että pyrittiin kaikista hakemaan 

jotaki. Ja emmää sillon kokenu olevani mitenkään niinku hyvä siinä porukassa. 

Mutta mun mielestä, emmää niinku kokenu sillon, että siellä ois mitenkään niinku 

ihmeellisiä töitä niinku multa esitelty ja mulla ei oo lukioaikasistakkaan töistä palio 

mittään tallella”. Tältäkään ajalta en muista kovin tarkkaan erillisiä tehtäviä, mutta 

tältä ajalta ovat ensimmäiset kokemukset flowsta. 

Lukion jälkeen koin löytäneeni oman tyylini. ”Alakoin kuunteleen musiikkia ja 

sitte sieltä löytyki semmosia sanotuksia, jotka sitte alako yhtäkkiä elään tuolla 

päässä ihan omia kuviaan ... tai mulle taiteen tekeminen on ajattelua hyvin pitkälti, 

että mää ajattelen niitä asioita. Ja sitte se tekeminen on niinku vaan sitte sitä työs-

tämistä, että ne niinku tehhään ne jutut”.  

Noihin aikoihin löysin myös Aletta Ranttilan taiteen. Yks lukioaikainen tuttu 

rinnasti mun ja sen työt. ”Mää ihailen sitä taiteilijana ja mää tykkään sen tyylistä 

ja semmosesta voimakkaasta leikkaavasta viivasta ja siitä ilmaisuvoimasta taval-

laan, mikä sillä on. Se on minulle monella tavalla merkityksellinen taiteilija.”  

Minulle on ”kuvantekeminen ilmeisesti joku semmonen niinku terapeuttinen 

väline, että mulla on vähän sammaa kans, että mää niinku työstän semmosia kipeitä 

asioita tai vaikeita asioita, joista ei voi puhua tai ne tullee niinku kuvallisessa muo-

dossa esille, mutta mää en välttämättä tosiaan ees ite sitä tiedosta, että mistä on 

kyse”. 
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Uravalintana ”OKL on ollu mulle sillä lailla hyvä paikka, ku on aina se dead-

line ja semmonen hirviän järjestelmällinen niinku se toiminta. Että musta ei oo 

semmoseksi elämäntapataiteilijaksi.” ”OKL oli siinä mielessä helppo vaihtoehto 

niinku yliopistosta jos aattelee, että siellä pystyy jatkaan sitä koulua ihan samalla 

lailla ku sen yheksän vuojen ajan. Ja se on vaan vähän eri näkökulmasta. Mutta 

kyllä se on jäytäny tuolla sisällä koko ajan, että kyllä mää vielä jatkaa aion. Se 

kuviksen opettaja ois se luonnollinen jatkumo sitte sille, että ensin luokanopetta-

jaksi.” Kuvien tekemiseen minulla on tarve. ”On vaan semmonen niinku sisäinen 

pakko, että jotenki tajuaa, että ne asiat pittää tehä niin. Se on semmosta omaa te-

rapiaa. Mää en niinku koe, tai ne on niinku tosi rankkoja asioita, mitä siellä on 

taustalla, mää en niinku niistä sinäänsä oikeestaan kauheesti kellekkään huu-

tele.” ”Mää en oikeestaan hirveesti tykkää selitellä niitä mun töitä ylipäätään ... 

Että pitäs aina säilyttää semmonen lapsenmielisyys. Mutta emmää niinku ylipää-

tään tykkää selitellä niitä.” 

Kymmenen vuoden kuluttua toivon että olen purkanut sisäistä kuvien tekemi-

sen tarvettani ja voin jollakin tavalla yhdistää kuvien tekemisen ja erityisopettajan 

työtä.  

Nyt kun tarkastelee vanhoja haastatteluita niin niissä näkyi ”Tekijyys se, että se 

on se tekeminen ollu silloin tärkeä, että ei ehkä niinkään se taiteellinen tulkinta tai 

vastaanottaminen niinkään”.. ”On siinä tapahtunut muutos ja se liittyy osittain niin 

jo elämäntilanteelliseen juttuun ja sitten toisaalta siihen että on kouluttautu-

nut.” ”Se on laajentanut sitä horisonttia erilailla plus, että tekemiselle ei edelleen-

kään ole tarpeeksi aikaa, niin kuin ei milloinkaan.” Haastattelu päättyi suunnitel-

miin lähteä vaihtoon, ”tarkoitus oli purkaa sellaista kuvakuormaa niiku omasta 

päästä, niin en mä sitäkään tainnut purkaa”. Vaihto olikin pettymys, se ”oli ikään 

kuin ammattikorkeakoulu”. ”Mulle oli vaan se lähtö tärkeempi juttu.” ”Mutta sain 

mä siellä muutaman merkityksellisen teoksen tehtyä, jotka ei mun mielestä oo vie-

läkään valmiita. Mut en mä tiedä tarviiko mun niihin palata. Ne on olemassa ja 

ehkä se riittää ... ” Opiskelun myötä ”nyt se oma ajattelu on laajentunut”, omassa 

tekemisessä mainitut taiteilijat ”ne ei sillä lailla tulleet enää niin ajankohtaiseksi. 

Oma ilmaisu lähti erityyppiseen, hakemaan eri ilmaisumuotoja, laajenemaan” Ver-

rattuna aikaisempaan haastatteluun ”Mä oon ollut aikaisemmin sellainen piirtäjä 

ihminen ... mutta se on jäänyt ihan älyttömästi. Mä en tee sitä enää yhtään.” ”Sii-

hen liittyy myös tämä nykyaika ja tämä teknologisoituminen kun iteki teen tietoko-

neella ja se käsin tekeminen jää vähemmälle. Siten ehkä on sellaiset taiteilijat jotka 

kiinnostaa. Kolmiuloitteisuus ja ympäristötaide ja senkaltaiset kiinnostaa enempi.”. 
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Vaihdon jälkeen omat opinnot olivat hieman venyneet ja valmistuinkin aika 

nopeasti. Hain töitä ja jo valmistuneiden kavereiden kautta löytyi lyhyitä sijaisuuk-

sia, teinkin niitä yhteensä 3 v. Olin eri luokka-asteilla ja näissä lyhyissä sijaisuuk-

sissa. Taidekasvatuksen näkökulmasta ”ei päässyt kiinni siihen juttuun varsinai-

sesti”. Sitten sain pitemmän sijaisuuden alkuopetuksesta, ”jossa se ehyt tapa opet-

taa tarjoaa mahdollisuuksia kaikkeen taito- ja taideaineiden integrointiin ja niistä 

mä niin kuin yritin tuoda siihen omaan opetukseen”. Se oli opettavainen kokemus, 

etsin työlle varmuusalueita itselle vahvoista asioista. ”Se semmoinen tekemällä op-

piminen olis siellä yksi keskeinen juttu. Ja me tehtiinkin ihan hienoja juttuja ja sit-

ten siellä niin kuin muutamia semmoisia, joista itse on ylpeäkin ja yllättyy, että on 

uskaltanut tavallaan ottaa semmoisia.” Tein isomman projektin ”Olihan se tuskaa 

osalle niistä lapsista ... se oli itse asiassa irrallinen juttu oppaasta, mutta kehitin 

sitä eteenpäin. ... Oli kiva huomata, että haastavakin työ ... että oma luovuuskin voi 

olla mukana. Ja semmoinen että asioitten eteen pitää tehdä töitä, että ne ei tule niin 

että vain tekaset vaan se palkitsee”. Nyt jälkeenpäin ajattelen että ”kyllä sitä nyt 

ensimmäisenä vuonna haki sellaista perus niinku kuviota ... Ja ehkä niinku jotenki 

ihan osas olla armollinen itelle siltii että, että ei yrittänytkään kaikissa aineissa 

olla sillä lailla, että mun pitää tämä hallita ja osata, yritti sitten panostaa niihin 

juttuihin, mitkä tiesi, että näissä mulla voi ehkä olla annettavaa”. Minulla oli jo 

silloin paljon erityisoppilaita. Olin kyllä puolikuollut välissä, mutta tuota mä hyvin 

mielestäni pärjäsin sen 2,5 v sen porukan kanssa” silloin aikaisemmin. ”Joku jopa 

antoi hyvää palautetta, että on siinä opettaja tehnyt töitä.” Jälkeenpäin ymmärsin, 

kuinka haasteellisesta luokasta oli kyse ja sainkin kuulla kiertotietä asiasta positii-

vista palautetta. 

Taide mahdollistaa irtioton ahdistavasta työstä  

”Sitten tuota aloin odottaa lasta. Ajattelin että mä jään odottamaan tähän nyt sitten, 

että mulle tipsahtaa se virka joskus”, ja hoidin sitä kotona pari vuotta kunnes hain 

jälleen pitempää 3 kk sijaisuutta ja sainkin sen, vaikka sitä haki myös pari tuttavaa. 

Luulen että osasin olla sopivasti esillä ja ”mä sitten sain ... sijaisuuden ... ehkä se 

kokemus siinä puhu puolestaan, että mut valittiin siihen”. ”Aavistelin jo siinä, kun 

paikkaa tarjottiin, että tää ei ole mikään helppo pesti”. Paljon erityisen tuen tarvit-

sijoita. Tämä uusi lyhyt sijaisuus oli todella haaastava, ”kyllä sen huomaa, että ei 

mene ihan niin kuin pitäs”. ”Se oli aika jännä sitä ei ehkä oikein osannutkaan sitä 

kollegiaalista tukea hakea, vaan aatteli että tää on nyt tätä todellisuus joka on vas-
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tassa”. Kuitenkin jäin työssä ongelmien kanssa yksin. ”Vaikka rehtorikin siinä sa-

noi että pidä huoli, että ettet uuvu, mutta kyllä siinä uupu.”. Se kevätlukukausi oli 

niin rankka. Kevätjuhlan valmisteluryhmässä ”pullahdin siitä ulkopuolelle”. Yritin 

taidekasvatuksen kauttakin ajatella, mutta ei onnistunut. Sen kokemuksen jäl-

keen ”kauhun sekaisin tuntein sitä on miettinyt, että mihinkähän sitä lähtee, kun 

tietää mikä on se todellisuus vastassa ”. ”Se oli kyllä sellaista selviytymistä. Se oli 

viimeinen päivä kun ne piti olla perillä ne ennakkotehtävät xxxx. Se oli aika nope-

asti tehty se päätös ... siellä on maisteriohjelma ja miten sinne hakeudutaan.” ” 

Kyllä mä vissiin mieheltäkin kyssyin, mutta en mä enää muista oikeastaan kysyinkö 

mä siltä vai pistinkö mä vain ne menemään. Et kyllä se pisti miettimään, että jotakin 

elää, ei mulla ole selviytymiskeinoja tuolla kentällä.” 

Pääsykokeissa yksi yhteisötaiteeseen liittyvä tehtävä ratkaisi sisään-

pääsyni. ”Tein semmoisen pedagogisen sovelluksen ... ei mulla ollut siinä vaiheessa 

sellaista tietoa, kuinka paljon yhteisöllisyyteen xxxx yliopiston taiteellinen tiede-

kunta on profiloitunut, mutta se tuli omasta ajattelusta sitten se siihen tehtävään se 

sisältö.” ”Sitten pääsin sisälle ... jess mahtavaa.”. 

” Kun mä tein HOPSia niin mä ite tiesin realiteetit”, muutto eri paikkakunnalle 

ei ollut mahdollista. Ja käytin paljon aikaa hopsiin. Onneksi pääsin tekemään Ou-

luun isoa projektia eikä minun tarvinnut olla paljoa pois kotoa. ”Enhän mä siellä 

kovin pitkään ehtinyt opiskella kun mä jäin keväällä äitiyslomalle uudes-

taan.” ”Että silloin mä olin pojan kanssa kotona eikä mulla ollut ikään kuin mitään 

sellaista omaa, niin niin en mä niinku ei musta oo semmoiseksi kotiäidiksi.” ”Mä 

en oo semmoinen äiti, joka kotona askartelee jotakin” myöskään” en hirveesti ku-

leta niitä missään jutuissa kun varsinkin meidän poika ei hirveästi halua lähteä”. 

Museoissa on ”käyty joskus ja nähnyt paljon vaihtuvia näyttelyitä”. ” helposti koh-

taa sellaisia odotusarvoja ympäristöstä, että vois teette varmaan kaikkea hienoa 

taidetta ja päiväkodissa vähän sillain vähätellään että no kun ei me nyt voida kun 

te varmaan. Ei mitään kummallista että me ollaan tavallinen perhe meillä on. Ei se 

ole yhtä sirkusta se meidän kotielämä.” ”Sitten oli välillä töissä ja opinnot oli siellä 

ikään kuin olemassa vaikka ei varsinaisesti niitä tehnyt, mutta ne siellä taustalla ei 

niin jollakin tavalla.” 

”Mä olen huono käymään näyttelyissä. Mä käyn, mutta hyvin harvoin ... aika 

harvassa ne jutut mitä muistaa tai oikeestaan tältä uudelta opiskeluajalta ei ole 

hirveesti jäänyt semmoisia” paitsi yhdessä opintoihin liittyvässä kursissa ”Kuva-

matka”, se liittyi taiteen kokemisen prosesseihin ja ”siinä käytiin se Räsäsen kirja 

oman tekemisen kokemuksen, keskustelun, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen kautta”. Tämän kurssin tein huolella ja sain siitä myös erittäin hyvän 
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arvioinnin.. ”Se on ollut ehkä semmoinen itelle niin kuin merkityksellinen kurssi 

ittessään ja se oli. Näky se oma pedagoginen tausta ... Mä olin aika harvoja joka 

valitsi prosessin. Sit mulla tukikin siellä se mun lopputyö ikään kuin taidekasvatuk-

sen ikkunoita ja näkymiä ... se oli mielekäs tapa sitä lähestyä ja ehkä sä oot kiin-

nostunut siitä koska hakee sitä omaa käsitystä siitä mitä taideopettaminen.” 

Opiskeluun on nyt suhtautunut erilailla, ”ehkä se opiskelukin on sitten erilaista. 

Että tuota sitä ei nää niin pohtii ja sitä vähän valikoi ja on kriittinen ja ei aina ihan 

kaikkiin tällaisten byrokraattistenkaan asioiden anna mennä silläin”, mutta oli 

jännä huomata että ”omasta näkökulmasta lähes kokonaan poissa on se itse taiteen 

tekeminen mikä minusta on nurinkurista. Se on niin räätälöity se maisteriohjelma, 

syventävät opinnot ovat niin räätälöityjä, että se tekeminen on hyvin tieteispainoit-

teista.” Ja tiede, vaikka tutkimus kiinnostaakin ”se ei ole se syy miksi sinne olen 

lähtenyt kaipasin sitä, että pääsisin tekemään taidetta ja taiteen tekemistä saisi 

työstä palautetta ammattitaitelijoilta”. Gradun tekeminen toimintatutkimuksena 

taiteesta on ollut mielekästä, itselle sopivaa ”laajentanut omaakin ajattelua.” Gra-

dun olisin halunnut tehdä artikkelina, mutta se ei ollut mahdollista. Toisen tutkin-

non myötä ” akateeminen maailma tulee itselle tutuksi eri lailla sekä hyvässä että 

pahassa. Hyvässä siinä, että nyt ymmärrän, miksi opettajan koulutus on yliopis-

tossa. Tämän kyseenalaistin todella paljon kun ite opiskelin opettajaksi. Näki vain 

ne käytännön asiat arvossa.” Tutkiminen on aika mukavaa, mutta perheen kanssa 

sen yhdistäminen haasteellista.  

Käsitykset taiteesta laajenevat 

Omat ajattelun muutokset koskevat ”kuvallista ajattelua ja semmoista niin ku käsi-

tystä taidekasvatuksesta ja se on mahdollista laajentaa ihan hurjasti”. ”Onko se tär-

keää, että lapset oppii selviytymään elämässä vaan onko ne tärkeitä ne oppisisällöt 

jotka on oppimissuunnitelmassa määritelty. Mut se ehkä liittyy siihen että on omia 

lapsia sillä lailla sen näkee maailman muuttuvan. ”Käsitys taiteesta” se on vasta 

muodostumassa ... Ei mulla ole todellista käsitystä, ... mutta se on laajentunut tut-

kimuksen ja ylipäätään koulutuksen myötä”. Mutta taidekasvatuksen ”merkitystä 

ei ymmärretä. Jossakin vaiheessa puhuttiin tunnekasvatuksesta ja miten sitä pitäisi 

lisätä kouluun. Eihän sitä tarvitse erikseen lisätä, kyllähän sitä voi käydä taiteen 

kautta ja kaiken semmoisen niin kuin taiteen takia on mahdollisuuksia menetelmien 

kautta. Siinä ollaan kuitenkin niin iholla ja kosketuksissa niiden omien tunteiden ja 

omien oman olemisen kanssa. Ajatuksia ja muistoja ja sellainen sosiaalinen vuoro-

vaikutuskin on siinä läsnä. Ei vain sellaisena, että nyt tehdään ryhmätöitä.” ”Et 
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tämä maailma ole vaan ihan sitä teknologiaa, mitä koko ajan tuodaan tuonne lisää 

koulumaailmaan, että kyllä mä niitten puolesta haluaisin jotenkin toimia. En vain 

puhua vaan myöskin toimia käytännössä, et ne tulee sinne mukkaan. Ja silloinhan 

sitä pitäis lähteä se opetuskin jotenkin että se huomioi niitä oppilaita, että se ei ole 

vain opettajajohtoista, että se päättää että näin. Elämänmakuista.”  

”Se varmaan kumpuaa siitä omasta taiteen tekemisestä, että kun se on niin 

lähellä itseä ollut. On se jossakin määrin vieläkin, mutta se on irtaantunut jonkin 

verran, taitaa olla tekemistä vain tekemisen iloksi.” Nyt se on enemmän materiaa-

lilähtöistä, ja ”se tekemiseen ryhtyminen on tavallaan se kynnys alkaa tekemään, se 

on noussut kauhean korkeaksi”.  

Liityin kyllä paikalliseen taiteilijaseuraan, meillä on sellainen työtila, 

jossa ”kävin siellä sitten muutamaan otteeseen ... Yhden kurssin olen käynyt ohjaa-

massa”. ”En mä voi sanoa aktiivinen, mutta kyllä mä olen mukana. Ja uhoan että 

kyllä jossakin vaiheessa.” ”Ehkä sitten kun lapset ovat vähän isompia, voin sitoutua 

en nää semmosia yhteisöllistä vaikuttamista mikä olisi ihan kiinnostaa. Mä oon 

ihan vaan oma lehmä ojassa. Sillä on työtila, jossa voi sotkea, ja mä voin siellä 

käydä. ” Keväällä käyn varmaan maalaamassa kurssien tehtäviä siellä. ”Se on sel-

lainen harrastelijoiden klubi ikään kuin.” 

”Mä oon vähän sellainen idealähtöinen tekijä. Jos mulla ei ole ideaa niin en 

sitten tee. Mun on jotenkin vaikee sitten.” Pitäisi samaan tilaan kuin ennen että vain 

tekee, se oli ”rentouttavaa”, ”sellainen kuvallinen purkautumiskeino ... stressinlau-

kaisu” ”toivon mukaan mä saan joskus sen mukaan tähän elämään. ” Silloin ”syntyi 

sellaista kuvastoa jota mä lähin kehittää eteenpäin ja ne ei ole suunniteltuja ja se 

siinä kiehtoo, kun ne ei ole suunnitellut ja ...” nyt ”Mä kompastun sellaiseen suun-

nitelmallisuuteen. Pitäis olla idea valmiina ennen kuin lähden tekemään, mutta ei-

hän se” pitäisi olla niin. Nykyään opinnoissakin vain ”hutkin jotakin siinä ei ole 

tavallaan pää mukana kuitenkaan siinä tekemisessä, että ois jotenkin uppoutunut 

siihen tekemiseen tai pääsis ees siihen tilanteeseen, että uppoutuis. Mä luulen, että 

mun kohalla vaikuttaa myös se että mä en oo sosiaalinen tekijä sillä tavalle, että 

mä pääsisin siihen fiilikseen just silloin kun on muita ihmisiä ympärillä.”. Työt olen 

tehnyt ”loppujen lopuksi kotona jossain omassa rauhassa. Se tekeminen vaatii sen 

oman rauhoittumisen sitten.” 

Mutta on minulla edelleenkin halu tehdä taidetta, toivottavasti voin toteuttaa 

sitä tänä keväänä. ”Semmoinen kuvallinen synkkyys on ehkä muuttunut enempikin 

iloksi vaikka toisaalta voi olla, että ne asiat käsittelee kuitenkin aika semmoisia 

haastavia asioita itessä tai on kuvauksia siitä, että mikä on mun reaktio tai mun 

reaktio tilanteisiin tai mun tunne jossain tilanteessa suhteessa esimerkiksi toisiin 
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ihmisiin tai tai muuta, että niistä mulla on aika voimakkaat ideat päässä mitä teen”, 

vaikka ne omat lapset vaativat aikansa.  

Näyttelyissä käymiseen liittyy sama kuin taiteen tekemiseenkin: ”jos vaikka 

käy näyttelyissä niin mä mieluummin menen yksin. Haluan rauhoittumisen.” Näyt-

telyn avajaiset ovat mukavia tilanteita, ”mutta mä oon ehkä aina ollut vähän sel-

lainen, että tulen takavasemmalta itsekseni. En ole silleen, mutta en halua olla kes-

kipisteenä kaiken keskellä ja se on varmasti yksi syy miksi ilmaisutapani on kuva-

taide. En voisi kuvitella, että olisin joku muusikko, jonka pitää olla esillä siellä 

stagella niin sanotusti. Että se on pelottava ajatus että mun pitäisi olla esillä jos-

sakin taidenäyttelyssä. Se olisi hyvä laittaa näyttely, mutta ei mun olisi pakko olla 

seillä läsnä?”  

Taiteen tekemiseen ei kuitenkaan ole sellaista paloa. ”Sellainen kuvallinen 

ajattelu on se mitä mun kuvis on. ja se on korostunut nyt, koska siihen tekemiseen 

ei oo niin suurta paloakaan ehkä, että sitä, josa olisi se palo, niin sitähän tekis 

vaikka lapsia juoksis jaloissa.” Taide liittyy minun tilanteiden purkamiseen, ajatte-

len kuvilla. ”Ajattelen kuvilla joo ja ne on ehkä siitä henkilökohtaisia juttuja, että 

mä ajattelen esimerkiksi jonkun tunnereaktion jossain tilanteessa. Jossain sosiaa-

lisessa tilanteessa ja jos mä en ole purkanut sitä tilannetta niin, että toinen ihminen 

olisi nähnyt sen. Mä puran sen kuvamielessä. Siitä syntyy kuva ja sitten mä saatan 

tehdä luonnoksen siitä. On mulla luonnoksia olemassa niistä, mutta mä haluan 

viedä niitä eteeenpäin. Ehkä sitä työstää siinä kun niitä tekee, mutta tuota eteen-

päin tavallaan sitä juttua. ”. Jopa tutkimuksessa ” jotenkin käsitteellistää sen ai-

neiston vuoropuhelun, sellaista kuvilla ajattelua”. 

Myös miehen positiivisella suhtautumisella omaan koulutukseen ja yleensä kä-

sillä tekemiseen on suuri merkitys, muuten se ei olisi mahdollista. Tulevaisuu-

dessa ”toivottavasti olen mielekkäässä työssä, jossa saan taidepuolta toteuttaa. 

Mulla on aikaa ja uskallusta päästä tekemään ihan sitä käsillä tekemistä. Mun kä-

sillä tekeminen on muuttunut käsitöiksi. Kuvataide ei ole ollut niin vahvasti läsnä.” 

Voisin myös olla töissä yliopistolla, ”kun saisi siihen opettamiseen kuvataiteen tek-

niseen hallintaan sellaista teoreettista pohjaa, että vaikka joka edelleen näkyis 

siinä minne ohjaan taideopiskelijaa tai oppilasta tekemään jotakin työtä. Kuvittelet, 

että siihen on olemassa oppikirjaa tai teoriaa, jota hyödyntää, niin nyt sen on ym-

märtänyt, että eihän se ole vaan asioitten soveltamista ja miten sä ite näät. Kyllä 

itessään pitää olla joku semmoinen herkkyys, jonka kautta sitä asiaa vie eteenpäin. 

Jos kokemusta ei itellä oo, niin et sä sitä mistään kirjasta opi.” ”Sen näkee sen 

oman tekeminen on kuitenkin niin kuin taideopettajille peruste jossain määrin, että 

sulla on semmoista niin kuin. Eikä vain ainoastaan harjaannusta.” ”Mä olen ite 
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pohtinut, kumpi mä olen enempi. Mulla on aina se kaksi tietä. Taiteellisuus on kieh-

tova asia ja ittelle ominainen ja oisi halunnut viedä eteenpäin, mutta käytännössä 

musta ei olisi koskaan ollut sellaiseksi elämäntapataiteilijaksi ... mua on kotoa 

työnnetty että hoida se asia jotenkin ja se on ollut hyvä ratkasu näin. ... Edelleen 

kamppailee se että kumpi on voimakkaampana taiteellisuus vai opettajuus ja nyt 

olen sen opettajuuden kannalla. Jotenkin sen mä olen ehkä huomannut sen kun olen 

tehnyt toista tutkintoa. Sitä näkökulmaa alkaa olla ja koulutus kantaa hedelmää 

vaikka sitä ei ehkä ymmärtänyt aikaisemmin. Se vaatii sitä että on töissä ja saa 

sellaista peilipintaa sitten niin tavallaan sitä tietomäärää ja kaikkea peilataan. Sit 

se vasta kirkastuu jos on kirkastuakseen. Ei se kaikille tee sitä. Mutta ne lähtee vain 

töihin ja tekee sitä hommaa ja rutinoituu. Sellainen oman itsensä työn ja miksei 

samalla sitten tämmöisten yhteiskunnallisten käytäntöjen kehittäminen niin kyllä se 

kehittämisasia kiinnostaa tai on sellainen motivoiva juttu. Kehittää paremmaksi, 

maailmaa paremmaksi.” Olen hankkinut perspektiiviä, enää en moralisoi muita. 

Koonti 

Pirjo muistaa piirtäneensä aina paljon ja että oli pitänyt kuviksesta myös koulussa. 

Pääsääntöisesti Pirjon muistelee opettajansa mukaviksi, hyviksi ja kannustaviksi. 

Kotoa ei erityisemmin kannustettu taideharrastuksiin, kuten taidekouluun, mutta 

Pirjo oli innostunut ja osallistui mm. valinnaisiin kursseihin. Hakeutuminen taide-

lukioon avasi taiteen tarkasteluun uuden kokemusmaailman. Hän sai muilta posi-

tiivista palautetta ja alkoi tiedostaa osaamisensa. Itselle merkittäväksi taiteilijaksi 

muodostuu Ranttila, jonka sekä tyyli että teosten sisältö sopivat omaan ajatusmaa-

ilmaan. Taide on symbolista ja mahdollistaa omien merkityksien esiin tuomisen ja 

se on jopa terapeuttista. Pirjolle kuvataide on kuvallista ajattelua ja osa identiteettiä. 

Suhdetta taiteeseen voi luonnehtia erittäin merkitykselliseksi. Aikuisiällä Pirjo koh-

taa suuria haasteita luokanopettajan työssä, ja taiteen opinnot mahdollistavat pois-

pääsyn hankalasta tilanteesta. Pirjo tekee edelleen kuvia myös vapaa-ajalla ja kä-

sittelee kuvissa itselle merkityksellisiä asioita. Pirjoa miettii myös omaa suhdettaan 

taiteilijuuden ja opettajuuden välillä ja tulevaisuudessa opettajuus näyttää houkut-

televalta. 

Liite 3. Päivin kertomus: Taide osana elämää  

Olen asunut lapsuuteni Oulussa. ”Ensimmäisenä kuvaamataidon piiristä niin muis-

tot on lapsuudesta mummolasta. Me piirrettiin mun isovanhempien kanssa, olin 
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siellä hoidossa kun olin lapsi ja joka päivä oikeastaan piirrettiin jotakin. Papalla oli 

tapana tehdä sillä tavalla että hän piirsi joitakin arvuutuksia alkuun ja sitten me 

yhdessä siskon kanssa ne ratkaistiin ne loppuun. Siinä sitten itsekkin tuli piirrettyä 

kaiken laista”. Pappa neuvoi meitä miten piirretään, hän oli monipuolisesti lahjakas, 

piirteli, runoili, soitti. Myöhemmin kävin mm. samassa paikassa harjoittelemassa 

piirtämistä kuin pappani. 

”... Kun menin kouluun siitä ja sillä tavalla ainakin tein tai koki että on muita 

edellä kun oli harrastanut niin paljon sitä piirtämistä. Monesti muistaa että neuvoi 

joitaki, että piirräppä kaula tuollai”. ”Koulussa ainaki mä sain sillai niin kuin po-

sitiivista huomiota töilläni ainakin. Sekä oppilaat niinkui katto niitä ihan innois-

saan. Opettajat niinku kehu ja näin. Että se niin kuin mun juttu oli sit niin kuin 

osoittaa olevansa ihan hyvä kuvaamataidossa.”. ”Opettajalla ei ole sinänsä ollut 

aikaisemmin hirveän suuri vaikutus niin kuin minuun mitä mä oon tehny ja näin. 

Että heissä on ollut ehkä aika huonoja opettajia siinä mielessä, että ne ei ole sillai 

pystyneet mun mielestä kannustamaan vasta täällä niin kuin opettajankoulutuslai-

toksessa.” ”Me on katsottu videoita kuvistunneilla ja ne ei ole olleet innostuneita 

siitä hommasta.” Muistan kuinka pari kertaa” mua harmitti kun opettaja tuli puut-

tumaan mun työhön” ja pilasi sen. Museoissa ei silloin käyty eikä taidekuviakaan 

katseltu. Tunnit olivat sellaista yksipuolista piirtelyä. 

”Yläasteella kuvistunneilla meni vähän hälinäksi”, koska muut oppilaat ”ei ol-

leet yhtään kiinnostuneita kuvaamataidosta”. ”Ei oikein mitään suuria onnistumi-

sen kokemuksia ole jäänyt mieleen”. Muistan muutamia töitä, ”tehtiin ainakin yksi 

sellainen silkkihuivi. Sitten joitain kipsihommia, mutta ne mulla särky ja savityöt 

räjähtivät uunissa, eikä niitä ole säilynyt.”  

”Lukiossa sitten niin itse asiassa meillä oli sitten hermoheikko ihminen kuvaa-

mataidon opettajana. Että suoritin niitä aivan kotikurssein ... en viittinyt istua siellä 

tunneilla kun se oli ihan sellaista kummallista touhua.” Tärkeää kuitenkin oli, 

että ... ”mä sain sitten päästötodistuksen ja kympin arvosanaksi, että se oli silloin 

se tärkein juttu että jostain on ees se kymppi”. En koe tehneeni lukiossa yhtään 

kovin hyvää työtä, mutta yhdessä koin onnistuneeni. Kävin näyttämässä myös opet-

tajalle tekemiäni töitä, joista ”kyllä se opettaja ihan tykkäsi, mutta sanoi että ei 

näistä Ateneumiin oo, että taideakatemiaan, että on niin pientä ja sievää. Pitäs olla 

niin kuin isompi”. 

”Jos ajattelee näitä elämän valintoja mitä on tehnyt niin on jäänyt vähän kai-

vamaan mieltä, että kun en hakenut silloin lukioon Lyseon kuvaamataitolinjalle ... 

sitten ne kaverit voitti ja sitten piti mennä siihen lähelle kouluun. Ja se olisi ollut 
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mielenkiintoista jos olisi jo siinä vaiheessa päässyt harrastamaan kunnolla kuvaa-

mataidetta.” Olen ”itse hakeutunut” suorittamaan joitakin ”kuviskursseja. Ehkä 

olisi toivonut vanhemmilta sellaista aktiivista panostusta että ne olisi ohjannut.”  

Olen kasvanut taidemyönteisessä ilmapiirissä, ”äiti ja isä no on kannustaneet 

ja tykänneet sillä lailla omalla tavallaan. Äiti on taiteellisesti lahjakas, hän kirjoit-

telee runoja ja maalaa posliinijuttuja ja semmoisia”, ”mutta isä ei kuvataiteeseen 

liittyvää” harrasta.” Museoissa tai kirkoissa ei juurikaan käyty taiteen vuoksi. ”Var-

sinkin lapsena olin siitä hyvin ylpeä, että on taiteilija tätinä. Ja joskus sain hänen 

teoksiaan lahjaksi syntymäpäivillä. Ne oli sitten mahtavia.”  

Lapsena tykkäsin realistisesta taiteesta, ”yleensäkin esittävästä taiteesta tykkä-

sin enemmän. Sitten abstraktista en ollenkaan tykännyt, sitten niin kuin romantti-

nen kausi oli että tykkäsin kaikesta tämmöisestä romanttisesta ja imperssionisti-

sesta taiteesta ... Se oli varmaan yläasteen aikoihin. Siitä tavallaan niin kuin on 

muuttunut, että tällä hetkellä tykkään enemmänkin symbolisesta ja expressionisti-

sesta.” 

Olisin kyllä halunnut opiskella jo silloin enemmän kuvataidetta, mutta nyt yli-

opiston jälkeen asialla ei ole enää minulle merkitystä, en koe jääneeni mistään paitsi. 

Lukiossa olisin odottanut rakentavampaa suhtautumista. Myöhemmin törmäsin ky-

seiseen opettajaan ja pääsin kertomaan, että olin opiskelemassa kuvataiteen opetta-

jaksi.  

Kokonaisuutena koululla ei ollut vaikutusta omaan kuvataiteellisen tekemi-

seeni, ja opettajat olivat aika huonoja, koska eivät ole pystyneet kannustamaan. 

Vasta opettajankoulutuslaitoksessa tapasin innostavia opettajia, ja hieman harmit-

taa, että olisin voinut saada parempaa opetusta jo aikaisemmin. Kuvataide on aina 

ollut mielenkiintoisin ja mukavin aine. Kuvis ”no se on ollut kyllä kautta aikojen 

koko elämän ajan ollut mielenkiintoisin ja mukavin aine itelle ja aina kun lempiaine 

piti johonkin laittaa, niin se oli aina kuvis kuvis kuvis”. 

Kavereilla ei ole ollut juurikaan merkitystä taidekokemuksien kannalta ennen 

yliopistoa, ja ”vasta nyt” opettajankoulutuslaitoksessa löytyi myös samasta asiasta 

kiinnostuneita ystäviä. Tosin tarkemmin muistellessani minulla on ollut aikaisem-

min yksi kaveri, jonka antama juliste on tullut tärkeäksi, ja olen antanut myös hä-

nelle julisteen lahjaksi. Ostin sen Munchin museosta.  

Nuorena kävin naapurin tytön kanssa piirustuskerhossa ja pidin myös jonkin 

aikaa seurakunnan kuvataidekurssia. Taidekoulun olemassaolosta en ollut tietoinen 

kuin vasta aikuisuudessa ja ”Liminkaa oon niinku aina miettinyt jossain elämän 

vaiheessa, mutta sitten ainakin tämä opettajan ura on ollut se ensisijainen tavoite 

aina”, voisi sanoa jopa että kutsumusammatti.  
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Opettajankoulutuslaitoksessa pääsin toteuttamaan itseäni. Palaute on ollut kan-

nustavaa ja kehittävää. Intoa on ollut aina, mutta välineet ja ohjaus puuttuivat ai-

kaisemmin lähes täysin. ”Mua on kautta aikojen harmittanut kun ei ole päässyt 

tavallaan kehittämään taitoa, josta on ollut innostunut. Tavallaan näyttämisen halu 

on kasvanut ja tekis mieli tehdä ja kokeilla kaikkea ja toivottavasti siellä xxxx pää-

see johonkin tekemään niitä juttuja.” 

Kun koulussa en kokenut opetusta hyväksi, minun taiteellinen heräämiseni on-

kin tapahtunut vasta aikuisiässä. Nuoruudessa suhteeni taiteeseen on ollut positii-

vinen, mutta mitään valtavia huippukokemuksia en muista. Olen taitava piirtäjä ja 

ilmaisuni on herkkää ja näen helposti hienovaraisia nyansseja. 

Taiteeseen liittyvissä taidekokemuksissa mm. Munch on ollut merkittävä, sen 

töissä tulee ”paljon sellaisia yllättäviä ajatuksia. Niissä on paljon naiseutta ja rak-

kautta ja kuolema on kanssa ja aika voimakkaita teemoja kuitenkin” ... ”Varmaan 

se tunne saattoi ilmaista sitä niin yleismaailmallisesti, että nehän on sellaisia kaik-

kien kokemia tunteita. Se osaa ne hyvään muotoon niin pukea ne. Kai ne koskettaa 

sitten monia.” ”Kuvis on sellainen itseilmaisun kanava tavallaan, että joitakin asi-

oita on niin hankala puhumalla selvittää, niin se on yksi keino tehdä niistä kuva ja 

sillä tavalla purkaa sitä omaa ajatteluaan ja tuntoja. Vähän niin kuin musiikki, että 

yksi sellainen luova väylä.” Esimerkiksi ”ku, tuota sitä omaa työtä omaa maalausta 

koitin tehdä, kun oli sellainen tosi ikävä fiilis, se liitty xxxx ja siitä koitin sitten 

purkaa siihen maalaukseen, mutta se ei sitten oikein sitten onnistunut ja sitten mä 

maalasin sen päälle, mutta musta tuntuu, että siihen tauluun jäi ikävä fiilis että 

siihen tauluun ei voi tehdä mitään uutta. Vaikka sehän on siellä alla ja peitetty, 

mutta se jotenkin vaikuttaa siellä.” Kuviksella on ollut itselleni ” kasvava merkitys 

on ollut kaiken aikaa. Nyt vasta on oivaltanut, että voi itsekin tehdä sillä taiteenalu-

eella, mikä on ollut aina siellä taka-ajatuksena, mutta en ole koskaan kuitenkaan 

paneutunut siihen sitten täysillä.” 

Olen aina halunnut opettajaksi, ja se on minun kutsumusammattini, ”mä ha-

luan turvata tomeentuloni ihan jokapäiväisen, siksi se opetuspuoli siinä. Mutta 

mikä ettei joskus eläkkeellä viimeistään voi heittäytyä siihen täysin rinnoin”. ”Mä 

toivon, että mä saisin monen luokan kuvaamataidon tunnit sitten itselle, että mä en 

halua musiikkia opettaa missään nimessä niin. Voisin ottaa sitten kaikkien kuvis-

tunnit, niin se olis siten hyvä lopputulos.” 
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Taide opetuksen punaisena lankana  

12 vuoden jälkeen ”Nyt kun ajattelen mennyttä on kiva huomata, että monet asiat, 

joista silloin haaveilin, ovat nyt toteutuneet. xxxx yliopistoon pääsin opiskelemaan 

kuvataidekasvatusta ja onnekseni heti ensimmäisellä yrityksellä. Se oli kyllä mu-

kavaa ja antoisaa aikaa! Nautin kaikesta oppimastani ja kokemastani. Tavoitteenani 

luokanopettajan opintojen lopussa oli, että toimisin joskus luokanopettajana, joka 

saisi opettaa myös muille luokille kuvataidetta ja sellaista työtä teen nykyisin. :) 

Vanhojen haastattelujen tekemisestä jäi mieleen tunne, että sai puhua jostakin 

itselle tärkeästä asiasta sellaisen henkilön kanssa, joka jakoi tuon kiinnostuksen 

kohteen. Noita tekstejä lukiessani tajusin taas, miten kuvataide onkaan kulkenut 

elämässäni mukana tavalla tai toisella aina.  

Yksi asia, joka ei tullut mielestäni tarpeeksi esille aiemmissa haastatteluissa, 

on kiinnostukseni valokuvaukseen. Olen harrastanut sitä itseoppineesti jo lapsesta 

alkaen ja kuvannut läheisiä ihmisiä ja luontoa aina mielelläni. Jos minun pitäisi 

mainita yksi rakkain esineeni, niin se on jo hyvin pitkään ollut kamera. Valokuvaus 

onkin noussut nyt myöhemmin tärkeimmäksi kuvataiteelliseksi ilmaisukanavakseni. 

Kyllästyin piirtämisen hitauteen. Pikemminkin jaksan nykyisin muokata kuvia tie-

tokoneen kuvankäsittelyohjelmilla.  

Ajattelen nykyisinkin kuvataiteen merkityksestä samoin kuin 12 vuotta sitten. 

Ehkä enää en osaa lokeroida taidetta, josta pidän, niin selkeästi, että se olisi esi-

merkiksi jonkun tyylisuunnan mukaista. Pitämieni asioiden kirjo on ikään kuin laa-

jentunut. xxxx yliopiston myötä tulin tietoiseksi ympäristötaiteesta, josta tuli oma 

juttuni. Opiskelujen ohella toimin mm. kouluttaja xxxx-talvitaidehankkeessa ja 

kiersin pitämässä lumi- ja jääveistotyöpajoja ympäri xxxx aina xxxx myöten. Toisen 

gradunikin tein ympäristötaiteeseen liittyen. Sen aiheena oli xxxx. 

Taiteen maisterin opintojen jälkeen ryhdyin työskentelemään luokanopettajana. 

Taiteen maisterin opintojen jälkeen hakeuduin työn ohella suoritettavaan ammatti-

valokuvaajan tutkintoon xxxx ja aloitinkin koulutuksen vuonna xxxx. Jouduin kui-

tenkin itsestäni riippumattomista syistä johtuen lopettamaan valokuvaajaopinnot, 

mikä oli tosi harmi. Nautin suunnattomasti kuvaamisesta ja olisin halunnut saada 

siitä toisen ammatin opettajan työn rinnalle. 

Tällä hetkellä opetan oman luokkani lisäksi kuvataidetta kahdelle muulle luo-

kalle. Kuvataide on itselle mieluisin opetettava aine käsitöiden ja äidinkielen 

ohella. Joskus tuntuu, että ajattelen koko opetussuunnitelmaa tavallaan kuvatai-

teellisen viitekehyksen kautta. Se on punainen lanka, jonka lomaan saan soviteltua 

kaikki muut aineet. Toimin koulumme kuvistiimissä, jota olen johtanutkin pari 
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vuotta. Olen toteuttanut koulullamme kaksi talvitaideprojektia. Nuo projektit ovat 

olleet itselle mieluisia muun työn ohella. Olen myös ollut kehittelemässä koulumme 

joulujuhlailmettä useina vuosina. Tuosta ns. lavastustyöstä nautin myös paljon.  

Oma taiteen tekemiseni rajoittuu tätä nykyä lähinnä valokuvaukseen. Kuvaa-

minenkin on satunnaista. Usein digipokkari kulkee kyllä mukana, mutta järkkäriä 

raahaan vaan tiettyihin tilaisuuksiin: juhliin tai ns. kuvausretkille. Olen käynyt pari 

lyhyempää digivalokuvauskurssia, joista ensimmäisessä tutustuin samanhenkiseen 

kollegaani, jonka kanssa olemme tehneet omia, pieniä kuvausretkiä. Taidenäytte-

lyissä en ole käynyt aikoihin. Viimeksi käytin oppilaita xxxx taidegalleriassa ja sat-

tumoisin juuri tänään meidän on tarkoitus pistäytyä mieheni entisen työkaverin 

näyttelyssä xxxx.  

Seuraan kulttuuriuutisia ja taidemaailman tapahtumia kyllä mielenkiinnolla, 

mutten mitenkään yliaktiivisesti – lähinnä oppilaitani ajatellen. Kerään matkoilta 

ja uusista kohteista kuvapankkia kännykkääni ja kameraani. Joskus joku näistä ide-

oista jalostuukin oppilassovellukseksi, jonka mukaista kuvistyötä lähdemme teke-

mään kuvataidetunneilla. Näen tärkeänä sen, että jokaisen oppilaan työ on oman-

näköinen ja pyrin välttämään opetuksessa valmiita malleja. Mieluummin tarjoan 

heille erilaisia ideoita ja välineitä itseilmaisuun.  

Omassa elämässäni merkityksellisiä kokemuksia viime vuosina ovat olleet mie-

heni tapaaminen, naimisiinmeno ja oman kodin rakentaminen/rakennuttaminen. 

Kahdessa jälkimmäisessä sain käyttää visuaalisuutta hyväkseni. Myös pihansuun-

nittelun olen kokenut esteettiseksi ja terapeuttiseksi prosessiksi. Se onkin vielä kes-

ken. Unelmieni puutarha siintää siis vasta mielessäni. :) 

Kiinnostukseni taidetta ja ylipäätään visuaalista maailmaa kohtaan ei ole mie-

lestäni muuttunut. Se on aina ollut olemassa ja on edelleenkin, mutta aina sille ei 

ole jäänyt aikaa. Se ei ole siinä mielessä primaaritarve (ainakaan minulle), mutta 

aina kun sille on ollut tilaisuus, niin se on ”pulpahtanut” esille. Eli voin jo luottaa 

siihen, että se on ominaisuus, joka minussa on ja pysyy, vaikkei se aina näykään. 

Uravalintani mietityttää. Opettajan ammatti on ollut minulle aina itsestäänsel-

vyys ja ainoa mahdollinen päämäärä. Sitä kohti olen pyrkinyt lapsuudesta asti. Se 

on ollut kuin itseohjautuva kutsumus, jota olisi ollut mahdotonta vastustaa, niin 

vahva se on ollut. Ja silti kaiken tämän jälkeen, mietin nyt, mihin olen seuraavaksi 

menossa. Olen iloinen äitiyslomastani, jonka myötä saan tuumaustauon ja hieman 

etäisyyttä opettamiseen. Ongelmana on lähinnä taipumukseni perfektionismiin, 

joka on pitemmän päälle tosi uuvuttavaa. En vielä ymmärrä, miten minun onnis-

tuisi yhdistää perhe ja kunnianhimoinen luonteeni, jossa vaadin itseltäni enemmän 
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kuin kukaan muu. En pysty mitenkään tekemään jatkossa työtäni samalla intensi-

teetillä kuin olen tähän saakka tehnyt. Enkä myöskään halua tehdä sitä yhtään sen 

huonommin.  

Olen vakavasti miettinyt monia muitakin uravaihtoehtoja, joihin äitiys olisi 

ehkä helpommin yhdistettävissä kuin tällaiseen työhön, jossa kotona on aina koe-

pino korjattavana, aineita arvosteltana, tunteja suunniteltavana sekä kymmeniä 

Wilma-viestejä vastattavana. Toistaiseksi en ole vielä keksinyt, mikä voisi olla vä-

hemmän haastavaa, mutta silti mielekästä työtä. Jospa tästä ajan myötä valaistui-

sin! 

Tällä hetkellä opetan tosiaan kuvataidetta 6 oppituntia viikossa. Kahdelle vii-

tosluokalle ja yhdelle nelosluokalle. Se on itselle helppoa ja mielekästä työtä. Jaan 

mielelläni kuvisvinkkejä myös muille kollegoilleni, jotka tulevatkin jo nykyisin ky-

symään apuani erilaisten tekniikoiden ja tarvikkeiden suhteen.  

On mukava nähdä oppilaiden onnistumisen kokemuksia ja tyytyväisyyttä, kun 

he saavat valmiiksi omia töitään. Monet pitävät kuvataidetta lempioppiaineenaan 

ja selvästikin nauttivat taiteen tekemisestä. Jo aiemmissa haastatteluissa puhuin 

siitä, että haluan opettaa kuvataidetta mahdollisimman monipuolisesti, ja sama ta-

voite minulla on työssäni edelleen. Olen sinnikkäästi ollut hankkimassa koulul-

lemme muun muassa savenpolttouunia, mutta valitettavasti uudet tietokoneet me-

nivät taas ensi vuoden budjetissa sen edelle. Koitan pitää opetussuunnitelman mie-

lessäni koko kirjossaan ja tarjota oppilaille erilaisia elämyksiä sen eri osa-alueista.  

Koulullamme on pari kuvataiteesta innostunutta opettajaa, joiden kanssa jaan 

kiinnostukseni. He ymmärtävät myös taidekasvatuksen tärkeyden oppilaille ja py-

rimme yhdessä kehittämään koulumme kuvataideopetusta esimerkiksi tarjoamalla 

ajankohtaisia kuvisvinkkejä muille opettajille. Olemme myös esitelleet erilaisia tai-

teentekemisen välineitä heille ruokalaan perustamassamme ”Kuvisherätyksessä”. 

Silti tuntuu, että moni tarttuu niin helposti puuväreihin, eikä vaivaudu edes tutki-

maan, mitä mahdollisuuksia koulumme kuvisvarasto kätkee sisälleen. Toisaalta 

ymmärrän heitä, koska jokaiseen alakoulussa opetettavaan aineeseen ei voi miten-

kään paneutua yhtä syvällisesti. Siksi koitammekin tehdä kynnyksen matalaksi ja 

helpoksi tarttua erilaisiin kuvistekniikoihin kaiken muun kiireen keskellä. 

Näen taidekasvatuksen tärkeäksi niin monin eri tavoin, että sitä on vaikea tii-

vistää yhteen kappaleeseen, mutta yritetään. Ensiksikin se kehittää lapsen itseil-

maisua. Taiteen avulla hän saa näkyvän muodon omille ajatuksilleen ja tunteilleen. 

Taidekasvatus auttaa lukemaan ympärillämme olevaa maailmaa, joka on hyvin vi-

suaalinen. Se antaa keinoja keskustella näkemästään ja kokemastaan. Se tyydyttää 

käsillä tekemisen tarvetta ja on täten hyvin terapeuttista. Se voi vahvistaa lapsen 
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identiteettiä, tuoda onnistumisen kokemuksia ja lisätä yhteisöllisyyttä, jos työstet-

tävänä on esimerkiksi luokan/koko koulun yhteinen taideteos. Siinäpä vain pinta-

raapaisu aiheeseen. 

Omalle tulevalle lapselleni aion tarjota jo pienestä pitäen erilaisia mahdolli-

suuksia ja välineitä taiteen tekemiseen. Toivon, että hän löytää niistä sellaisen, 

jonka kokee itsellensä mielekkääksi. Pyrin keskustelemaan hänen kanssaan mah-

dollisimman paljon kaikesta näkemästämme ja kokemastamme. Pidän myös tär-

keänä lukemista ja lukemisen ymmärtämistä. Haluaisin rauhoittaa jokaiseen iltaan 

edes pienen yhteisen lukuhetken, jolloin tutustuisimme yhdessä kirjojen maailmaan: 

kuviin ja sanoihin. 

Kuten tuossa aiemmin kirjoitin, olen nyt eräänlaisessa ammatillisessa tienhaa-

rassa, enkä oikein tiedä, mihin päin jatkan matkaa. Uskoisin kuitenkin, että kuva-

taide säilyy jatkossakin tavalla tai toisella osana elämääni. Koulujen opetussuun-

nitelmassa se tulee pysymään myös – meidän periksiantamattomien kuvataideopet-

tajien ansiosta ja varmaan siksikin, että on pakko pysähtyä miettimään keinoja las-

ten lisääntyvän pahoinvoinnin ehkäisemiseksi. Uudet tekniset apuvälineet tarjoa-

vat kiehtovia mahdollisuuksia kuvien käsittelyyn ja tarinoiden luomiseen. Visuaa-

linen maailma tarvitsee jatkossakin tulkkeja ja taiteentekijöitä. 

Koonti 

Päiville taide on ollut osa lapsuutta, varsinkin isovanhempien kanssa tehty taide on 

ollut merkittävää. Päivi on kasvanut taidemyönteisessä ilmapiirissä ja koki itsensä 

koulussa hyväksi kuvien tekijäksi. Muistot koulun taideopetuksesta ovat huonoja, 

mutta opettajankoulutuksessa Päivi koki saavansa hyvää taidekasvatusta. Kuva-

taide on ollut Päiville tärkeä oppiaine ja hankalien asioiden ilmaisukanava, mutta 

vasta aikuisuudessa taide on muodostunut erityisen merkittäväksi osaksi identiteet-

tiä. 

Päivin vuoden 2014 kirjettä en lyhentänyt, koska se oli muutoinkin hyvin tiivis. 

Hän kertoo kuusisivuisessa kirjeessään, kuinka hänen elämässään on tapahtunut 

nuoruuden taiteeseen liittyvien merkittävien tapahtumien jälkeen seitsemän taiteen 

merkityksen ja elämänkulun kannalta tärkeää käännettä: (1) Päivi oli pääsyt opis-

kelemaan taiteiden tiedekuntaan ja (2) valmistui sieltä kuvataideopettajaksi, minkä 

jälkeen (3) siirtyi työelämään luokanopettajaksi, joka huolehtii koulun kuvataiteen 

opetuksesta laajemminkin ja kannustaa myös muita opettajia pohtimaan ja kehittä-

mään taiteen opetuksen sisältöjä. (4) Toisaalta Päivi tunsi itsensä liian perfektionis-

tiksi opettajan työhön ja olikin alkanut pohtia uutta helpompaa ammattia, vaikka 
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piti opettajan työstä. (5) Päivi olikin alkanut haaveilla toisesta, valokuvaajan am-

matista opettajan työn mahdollisena vaihtoehtona. Merkittävä käänne tapahtui, kun 

(6) Päivi joutui akuuttiin leikkaukseen, jonka seurauksena haave uudesta ammatista 

valokuvaajana oli hylättävä. Viimeisenä merkittävänä muutoksena oli (7) perheen 

perustaminen ja näkymät perhe-elämästä, jolloin taide merkityksellisenä elämän-

alueena oli jäämässä taka-alalle.  

Kertomus kuvaa aikuisiän elämänkulun alkua myönteisesti, kunnes se joutuu 

konfliktiin perheen ja työn yhteensovittamisen osalta ja johtaa uuden uran suunni-

telmiin. Elämän traagisuus muuttaa suunnitelmien suunnan ja romuttaa haaveet, 

mutta asioiden kulussa tapahtuu onnellinen käänne perheen perustamisen myötä. 

Kertomuksen kulun kannalta on olennaista raskauden edistyminen ja elämän kulku 

sen jälkeen. Kertomus jää vastaanottajan kannalta mielenkiintoisessa elämäntilan-

teessa kesken ja jatko jää avoimeksi, tilanteesta johtuen tulevaisuutta ei vielä suun-

nitella yksityiskohtaisesti. 
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